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Un an nou fericit de la toată lumea de la EUA!
EUA doreşte tuturor cititorilor buletinelor de ştiri un an nou fericit şi plin de
succese. Avem pregătite un număr de activităţi interesante şi evenimente pentru
lunile următoare. Iată doar o parte dintre acestea:
• 30-31 ianuarie, DOC- CAREERS II, Conferinţa finală de la Bruxelles,
Belgia, Promovarea învăţământului doctoral prin colaborare pentru
oportunităţi sporite în carieră
• 23-24 februarie, Platforma Europeană a Universităţilor angajate în
cercetarea energiei, educaţiei şi instruirii (EPUE, eveniment de inaugurare
la Delft, Olanda, Dezvoltarea platformei- de la concept la implementare
• 22-23 martie, Conferinţa anuală EUA de la Warwick, Regatul Unit,
Sustenabilitatea universităţilor europene
• 5-6 iunie, identificarea progresului studenţilor şi absolvenţilor (proiectul
TRACKIT!), conferinţă la Copenhaga, Danemarca
• 11-12 iunie, Forumul de finanţare EUA de la Salzburg, Austria
• 24- 26 septembrie, Săptămâna doctoratelor, Stockholm: trei evenimente
care acoperă: Perspectivele globale, Finanţarea învăţământului doctoral şi
Asigurarea calităţii
• 12-14 noiembrie, conferinţa bi-regională ALFA- PUENTES de la Sao
Paolo, Brazilia, Strategii inovatoare pentru învăţământul superior în
America latină şi Europa: Colaborarea internaţională şi dezvoltarea
regională

Mai multe informaţii despre evenimentele EUA vor fi publicate prin buletinele
de ştiri EUA şi pe site-ul web al evenimentelor.

În termeni de politici, EUA va continua să influenţeze rezultatele dezbaterilor la
nivel european al politicilor cu privire la problemele cu impact la nivel naţional
asupra asociaţiilor universitare dar şi asupra membrilor individuali ai acestor
asociaţii. Va fi important în 2012 să continuăm munca de lobby pentru a ne
asigura că vocea universităţilor europene este auzită în timp ce negocierile
pentru următorul Cadru Financiar multianual 2014-2020 continuă (acoperind
programele Erasmus pentru toţi şi Orizont 2020)

Un pas important în acest proces va fi prezenţa Comisarilor europeni
responsabili cu cercetarea şi învăţământul la întâlnirea consiliului EUA ce va
permite membrilor consiliului EUA din toată Europa să schimbe puncte de
vedere cu ei. EUA va reprezenta de asemenea şi universităţile sale membre la
Întâlnirea ministerială Bologna de la Bucureşti (26-27 aprilie) şi la Summitul universitar global ce va avea loc anul acesta în Statele Unite.

Conferinţa Ministerială Bologna 2012
şi cel de-al 3-lea Forum de Strategie Bologna
Bucureşti
26-27 aprilie 2012

Program preliminar
25 aprilie 2012
20:30

Cocktail de primire a oaspeţilor (a se confirma)

26 aprilie, Palatul Parlamentului
11:00 – 12:00

Sosire şi înscriere
Întâlniri bilaterale (opţional)

12.00 – 13:30

Conferinţa Ministerială EHEA- Zona Învăţământului
Superior European
Deschiderea oficială – Sesiunea plenară

13:30 – 15:00

Masa de prânz

15:00 – 16:30

Conferinţa Ministerială EHEA (participanţii Conferinţa
Ministerială-CM)
Sesiunile paralele

15:00 – 16:30

Forumul de Strategie Bologna (delegaţiile non-EHEA)
Sesiunea plenară – Sesiunea informativă/schimb de
experienţă 1

16:30 – 17:00

Pauză cafea
Poze oficiale

17:00 – 18:30

Conferinţa Ministerială (participanţii Conferinţa
Ministerială-CM)
Sesiunea plenară
Discuţii despre Comunicatul CM

17:00 – 18.30

Forumul de Strategie Bologna (delegaţiile non EHEA)
Sesiunea plenară - Sesiunea informativă/schimb de
experienţă 2

18:30 – 19:00

Transport la hotel

20:00 – 20:30

Transport de la hotel la Evenimentul Oficial Festiv

20:30

Evenimentul Oficial Festiv/Cina oficială

27 aprilie, Palatul Parlamentului

08:00 – 09:00

Transport de la hotel la Palatul Parlamentului
Întâlniri bilaterale (opţional)

09:00 – 10:30

Forumul de Strategie Bologna
Deschiderea oficială – Sesiunea plenară
Discursul principal al zilei
Poze oficiale

10:30 – 11:00

Pauză cafea

11:00 - 12:30

Forumul de Strategie Bologna
Sesiunile paralele tematice

12:30 – 12:45

Transport către sala de conferinţe

12:45 – 13:00

Adoptarea Comunicatului Conferinţei
Ministeriale

13:00 – 14:00

Discutarea şi adoptarea Declaraţiei Forumului de
Strategie Bologna
Sesiunea plenară

14:00 – 15:00

Conferinţa de presă

14:00 – 15:30

Masa de prânz

15:30

Plecarea participanţilor

Evenimentele colorate în roşu se adresează exclusiv delegaţiilor EHEA, cele în
albastru delegaţiilor non EHEA şi cele în verde sunt activităţi comune celor 2
grupuri

La conferinţa de presă, prezenţa se face pe bază de invitaţie.

EUA sprijină toate activităţile sale cu o gamă variată de proiecte care se
centrează pe colectarea şi analiza de date, reflecţie comparativă pe tema
dezvoltării politicilor şi identificarea exemplelor de bune practici. Secţiunea de
proiecte de pe site-ul nostru web conţine informaţii despre toate proiectele
noastre în derulare şi despre oportunităţile relevante pentru participarea
membrilor.

Programul de evaluare instituţională EUA (IEP) admis pentru Registrul
european al Asigurării Calităţii în învăţământul superior (EQAR)

EUA se bucură să anunţe că Programul său de Evaluare Instituţională (IEP) a
fost admis în Registrul european al Asigurării Calităţii în învăţământul superior
(EQAR).
În majoritatea ţărilor europene, instituţiile de învăţământ superior sau
programele de studii sunt supuse unor evaluări externe în mod regulat, de către o
instituţie de asigurare a calităţii. Înfiinţat în 2008, EQAR este un registru al
acestor agenţii care le listează pe acelea care îndeplinesc un set comun de
principii de asigurare a calităţii în Europa, după cum stipulează Standardele
Europene pentru Asigurarea Calităţii.
Ca şi celelalte agenţii de asigurare a calităţii, IEP realizează, la cerere, evaluări
externe ale instituţiilor de învăţământ superior şi a completat de asemenea şi
evaluări externe ale sistemelor naţionale de învăţământ într-un număr de ţări
europene (Irlanda, Portugalia, Slovacia). Din 1994, IEP a realizat aproape 300
de evaluări instituţionale. Evaluările IEP sunt orientate către progres şi scopul
lor principal este sprijinirea activă a universităţilor în îndeplinirea misiunii lor în
contextul obiectivelor lor anunţate. Aceste evaluări nu conduc la acreditare şi
nici nu sunt evaluări sumative.

Preşedintele Comitetului Director IEP, Profesorul Lothar Zechlin a comentat:
„Suntem încântaţi că IEP a fost admis în EQAR şi credem că această decizie
recunoaşte importanţa abordării IEP cu privire la asigurarea calităţii,
demonstrând respect pentru diversitate în asigurarea calităţii din Europa.
Această decizie va fi astfel semnificativă în termeni de dezvoltare viitoare a
cadrului de asigurare a calităţii în Europa”. Lansat în contextul reformelor
Procesului Bologna, Registrul doreşte să ofere informaţie clară şi obiectivă cu
privire la agenţiile de asigurare a calităţii de încredere care funcţionează în
Europa. Ajută de asemenea la îmbunătăţirea calităţii învăţământului superior
European şi la promovarea unei mobilităţi a studenţilor mai accentuate, prin
creşterea încrederii mutuale între instituţiile de învăţământ superior. Candidatura
pentru includerea în EQAR este voluntară şi bazată pe îndeplinirea Standardelor
Europene pentru Asigurarea calităţii, adoptate de miniştri educaţiei în 2005.
Acolo unde legile naţionale o permit, instituţiile de învăţământ superior pot
alege între diferitele agenţii din Registru.

Pentru mai multe informaţii referitoare la registru, vă rugăm vizitaţi:
www.eqar.eu
Pentru mai multe relaţii referitoare la programul IEP, vă rugăm vizitaţi:
www.eua.be/iep

Comisia Europeană propune amendamente semnificative pentru directiva
cu privire la Recunoaşterea calificărilor profesionale

Directiva 2005/36/EC, ce regulează recunoaşterea calificărilor profesionale pe
piaţa internă a Uniunii Europene este evaluată momentan. Procesul amplu de
consultări a luat sfârşit, iar Comisia a publicat proiectele de legi în forma unor
amendamente detaliate la textele deja existente.

Există trei obiective politice : creşterea mobilităţii profesionale transfrontaliere
in sectoarele în care schimbarea demografică pune presiune pe forţa de muncă
deja existentă, mai ales în domeniul medical ; combaterea protecţionismului
profesional ; şi creşterea nivelului serviciilor transfrontaliere. Comisia priveşte
relansarea Pieţei Unice ca o condiţie cheie a recuperării economice. Revizuirea
directivei are astfel prioritate. Multe dintre propuneri sunt relevante pentru
instituţiile de învăţământ superior şi conferinţele rectorilor, precum şi pentru
factorii de decizie şi agenţiile de asigurare a calităţii. In special, este vorba de
pregătirea minimă necesară în domeniul medicinei, asistenţilor în sistemul de
sănătate, chirurgie veterinară, moaşe, farmacie şi arhitectură, precum şi
aparatura şi procedurile care permit statelor membre să evalueze calificările în
alte domenii, în care recunoaşterea nu este automată. Pentru prima oară, se
preconizează folosirea sistemului de credite transferabile (ECTS).
EUA susţine de mult timp faptul că Directiva nu este suficient de compatibilă cu
Procesul Bologna şi cu trăsăturile structurale ale zonei de învăţământ superior.
Propunerile Comisiei deschid perspective noi pentru schimbări. Detaliile sunt
complexe şi găsiţi mai multe informaţii despre acestea pe site-ul web EUA.
O lucrare care să reflecte poziţia EUA va fi de asemenea publicată la o dată
ulterioară.

Bruxelles pe scurt: Noutăţi cu privire la activităţile Statelor Membre UE

Pe 1 ianuarie 2012, Danemarca a preluat preşedinţia Consiliului Europei, iar
persoanele responsabile au anunţat principalele obiective în sfera învăţământului
şi cercetării. Între timp, membrii Comisiei Europene au adoptat un proiect de
raport derulat în comun cu privire la implementarea Cadrului strategic pentru
cooperarea la nivel european în domeniul învăţământului şi pregătirii.

Danemarca preia frâiele UE

Membrii Guvernului danez au prezentat priorităţile la mijlocul lunii decembrie,
anul trecut. Ministrul Afacerilor Europene, Nicolai Wammen, a anunţat
priorităţile pentru următoarele şase luni: o Europă responsabilă, dinamică, verde
şi sigură. În discursul său, oficialul a subliniat importanţa alocării de fonduri
pentru domeniile în plină dezvoltare precum cercetare, învăţământ şi tehnologii
inovatoare, prin Cadrul Financiar Multianual (Multiannual Financial Framework
– MFF) pentru intervalul 2014 – 2020.

Pe site-ul web al preşedinţiei sunt prezentate, în mod detaliat, obiectivele în
sfera învăţământului şi pregătirii, printre care amintim: încheierea unui „acord
politic parţial între Statele Membre UE” cu privire la proiectul de program în
domeniul învăţământului şi pregătirii, elaborat de membrii Comisiei Europene
(Erasmus pentru toţi) şi raportul pregătire / inserţie pe piaţa muncii. Pentru
informaţii suplimentare, accesaţi acest link.

În ceea ce priveşte strategia în sfera cercetării şi inovaţiei, membrii Consiliului
au în lucru două dosare: Institutul European de Inovaţie şi Tehnologie (The
European Institute of Innovation and Technology – EIT) şi negocieri pe tema
programului cadru UE în sfera cercetării şi inovaţiei – Horizon 2020. Pentru
informaţii suplimentare, accesaţi acest link.

Proiect de raport privind implementarea cadrului strategic pentru
cooperarea la nivel european în domeniul învăţământului şi pregătirii
La interval de doi ani, miniştrii învăţământului din statele membre UE şi
membrii Comisiei publică un raport elaborat în comun prin care evaluează

situaţia în domeniul învăţământului şi pregătirii în ţările din cadrul Uniunii
Europene şi progresul înregistrat sub aspectul îndeplinirii obiectivelor comune.

La finele lunii decembrie, membrii Comisiei Europene au adoptat proiectul de
raport elaborat în comun, pentru 2012, proiect ce vizează activităţile desfăşurate
în intervalul 2009 – 2011 şi principalele domenii în care trebuie încheiate
acorduri de cooperare pentru 2012 – 2014.

Proiectul de raport, care cuprinde, de asemenea, o analiză a modului în care
cooperarea în sfera învăţământului şi pregătirii poate susţine Strategia UE 2020,
va fi înaintat membrilor Consiliului UE pentru dezbatere şi adoptare.

Pentru informaţii suplimentare şi pentru a parcurge principalele constatări,
accesaţi acest link.

Membrii Asociaţiei privind cooperarea la nivel academic (Academic
Cooperation Association – ACA) anunţă viitorul preşedinte.

Sijbolt Noorda, preşedinte al Asociaţiei Universităţilor din Olanda şi fost
membru al Comisiei EUA a fost ales preşedinte al Asociaţiei privind cooperarea
la nivel academic.

Fost preşedinte al Universităţii din Amsterdam, preia funcţia de la Rolf Tarrach
(2008 – 2011), Rector al Universităţii din Luxemburg. Membrii ACA au anunţat
că dl. Noorda va fi asistat de un nou vice-preşedinte şi un nou trezorier,
respectiv Ulrich Grothus, secretar general adjunct al Serviciului german privind
schimbul la nivel academic (German Academic Exchange Service - DAAD) şi
Hubert Dürrstein, director executiv al Agenţiei austriece pentru mobilitate şi

cooperare în plan internaţional în sfera învăţământului, ştiinţei şi cercetării (The
Austrian agency for international mobility and cooperation in education, science
and research - OeAD).

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi acest link.

Membrii Universities UK publică noul raport: Stimularea creşterii
economice

Membrii Universities UK au publicat un nou raport în care evidenţiau „rolul
crucial al universităţilor în redresarea economiei la nivel naţional”.
Autorii raportului, intitulat Stimularea creşterii economice subliniază importanţa
menţinerii poziţiei membrilor Universities UK, în lumina unui mediu
concurenţial global şi îndeamnă la investiţia în forţă de muncă cu experienţă.
Conform statisticilor, progresul în Regatul Unit depinde de dezvoltarea
economiei cunoaşterii şi inovaţiei.

Membrii Universities UK afirmă că „în ţările cu un grad înalt de inovaţie în
medie, există tendinţa de a investi mai mult în învăţământul superior în vederea
sporirii numărului absolvenţilor”.

Pentru informaţii suplimentare şi pentru a descărca raportul, accesaţi acest link.

Conferinţa privind cercetarea în învăţământul superior, organizată de
EFMD la Horgen (Zurich), Elveţia (14 – 15 februarie 2012)

Conferinţa privind cercetarea în învăţământul superior, cu tema Teorii şi
Perspective organizată de Fundaţia Europeană pentru Dezvoltare în sfera

Managementului (The European Foundation for Management Development –
EFMD), va avea loc în Horgen, Elveţia, în intervalul 14 – 15 februarie 2012.

Conferinţa serveşte drept platformă de dialog între cercetătorii interesaţi de
învăţământul superior şi, în special, de şcolile de afaceri. Temele de discuţie
sunt:
o Internaţionalizarea instituţiilor de învăţământ superior într-un context
global
o Conducerea şi schimbarea şcolilor de afaceri şi a instituţiilor de
învăţământ superior
o Indicatorii de performanţă în cadrul şcolilor de afaceri şi a instituţiilor de
învăţământ superior
o Ponderea clasificărilor şi a acreditării
o Inovaţie şi antreprenoriat în cadrul şcolilor de afaceri şi a instituţiilor de
învăţământ superior

Pentru informaţii suplimentare despre eveniment şi cu privire la invitaţia pentru
trimiterea lucrărilor, vă rugăm, vizitaţi site-ul web al EFMD.

Conferinţa internaţională pe tema cercetării în sfera arhitecturii
(International Conference on Architectural Research – ICAR), Bucureşti,
România (18 – 20 mai 2012)

Cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la înfiinţarea Şcolii Româneşti de
Arhitectură, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” găzduieşte
Conferinţa internaţională pe tema cercetării în sfera arhitecturii, cu tema:
(Re)scriind istoria.

Vor fi abordate o serie de subiecte, precum: „construirea inteligentă şi
arhitectura adaptivă”, conservare şi restaurare arhitecturală şi cercetare în sfera
arhitecturii. Organizatorii au publicat o invitaţie pentru trimiterea lucrărilor.
Termenul limită este 30 ianuarie 2012.

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi acest link.

Organizată în Bucureşti, în intervalul 16 – 18 mai 2012, Convenţia română
despre arhitectură şi design (The Romanian Convention on Architecture and
Design – ROCAD) va preceda ICAR 2012.

Invitaţie la trimiterea lucrărilor: Conferinţa internaţională pe tema
comunicării în sfera ştiinţei, Nancy, Franţa (3 – 7 septembrie 2012)

Următoarea ediţie a Conferinţei internaţionale pe tema comunicării în sfera
ştiinţei „Les journées Hubert Curien” va avea loc la Nancy, Franţa, în intervalul
3 – 7 septembrie 2012. Evenimentul este organizat de Universitatea din
Lorraine, iar tema din acest an este Comunicarea în sfera ştiinţei: Perspective,
probleme şi strategii în plan internaţional.

Conferinţa se adresează tuturor celor care lucrează în domeniul comunicării în
sfera culturii şi ştiinţei precum şi coordonatorilor, cercetătorilor şi masteranzilor
şi doctoranzilor.

Vă rugăm să vizitaţi site-ul web pentru a vedea Invitaţia pentru trimiterea
lucrărilor. Termenul limită este 10 februarie 2012.

