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Vă puteţi înscrie acum la cel de-al 7-lea Forum European de Asigurare a
Calităţii, Tallinn, Estonia (22-24 noiembrie 2012)
S-a deschis perioada de înscriere la cel de-al 7-lea Forum European de Asigurare a Calităţii
(EQAF), intitulat Ce influenţă are asigurarea calităţii?, care va avea loc între 22 şi 24
noiembrie 2012, la Universitatea Tallinn, Estonia.

EQAF oferă o platformă unică cu ajutorul căreia comunităţile de învăţământ superior şi
asigurarea calităţii (QA) monitorizează, modelează şi anticipează progresele în aceste
domenii. Scopul principal al Forumului este de a încuraja un dialog despre QA care trece
peste graniţele naţionale şi duce la o discuţie reală despre QA în învăţământul superior în
Europa şi creează o înţelegere comună despre această problemă prin intermediul discuţiilor şi
conectarea la reţea a diverselor grupuri participante.

Printr-o mixtură de sesiuni plenare şi paralele, ediţia 2012 a lui EQAF va combina discuţiile
centrate pe aspectul practic sau pe cercetare ce se vor desfăşura în cadrul sesiunilor şi
atelierelor de lucru, prin prezentări ale progreselor înregistrate în QA.

Anul acesta, evenimentul va explora impactul asigurării calităţii interne şi externe din cadrul
strategiilor şi realităţilor instituţionale din învăţământul superior. În acest context, sesiunile
vor aborda teme precum evaluarea externă şi monitorizare instituţională; relaţia dintre
asigurarea calităţii, metodele pedagogice şi activitatea de învăţare a studenţilor; asigurarea
calităţii care susţine obiectivele şi profilurile instituţionale; asigurarea calităţii care sprijină
procesul decizional şi rolul asigurării calităţii în învăţământul superior globalizat.

Forumul va fi de mare interes pentru rectori şi pro-rectori care sunt responsabili cu
departamentele de Asigurare a calităţii, studenţi, personal de legătură cu departamentul QA şi
cercetători din mediul academic sau din domeniul de asigurare a calităţii.

Forumul European de Asigurare a Calităţii este organizat de Asociaţia Europeană pentru
Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA), Uniunea Europeană a Studenţilor
(ESU), EUA şi Asociaţia Europeană a Instituţiilor din Învăţământul Superior (EURASHE).

Pentru mai multe informaţii, accesaţi website-ul Forumului.

Perioada de trimitere a contribuţiilor dumneavoastră este deschisă până la data de 31 iulie
2012.

EUA sprijină certificarea diplomelor între universităţile din Kosovo şi
Serbia
În contextul dialogului dintre Pristina şi Belgrad, facilitat de UE, EUA a fost de acord anul
trecut să sprijine procesul de certificare a diplomelor emise de universităţile din Kosovo sau
din Serbia, ca un mod de a facilita mobilitatea din regiune, cu scopul de a ajuta la
continuarea studiilor şi/sau la angajare. Pe 26 iunie, un Comitet Academic numit de EUA a
certificat primele 73 de diplome din Kosovo, verificând valabilitatea lor în ceea ce priveşte
normele legale şi a celor mai bune practici europene, asta incluzând foile matricole şi
Suplimentele la Diplomă corespunzătoare.

Prin acest serviciu adresat membrilor săi din Kosovo şi Serbia, EUA doreşte să sublinieze
faptul că aceasta nu este o recunoaştere a diplomelor în discuţie, cum ar fi afirmat unele
surse din mass-media. Rolul Comitetului EUA se limitează la verificarea corectitudinii
modului în care au fost eliberate de către instituţiile competente, în conformitate cu cele
mai bune practici europene, aşa cum sunt ele formulate în Procesul Bologna.

Aceste diplome care au fost certificate/confirmate vor fi luate în considerare în Serbia în
mod similar celor emise în afara Serbiei. În prezent, acest lucru înseamnă că absolvenţii
care doresc să se înscrie în programe post-universitare şi/sau să se angajeze în Serbia îşi pot
prezenta diplomele, împreună cu certificatul EUA, la universitatea dorită.

Acea

universitate va putea emite o confirmare de acceptare. Cu această confirmare, absolvenţii
se pot înscrie în programele academice sau într-o funcţie în administraţia publică.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi website-ul EU Delegation to the Republic of Serbia.

Evaluare pilot comună a calităţii lansată la un eveniment în Bolivia
Un număr de 35 de reprezentanţi ai agenţiilor de asigurare a calităţii din Comunitatea din
Anzi şi conferinţele rectorilor din regiune s-au întâlnit în Santa Cruz, Bolivia, între 28 şi 29
iunie, pentru a lansa un proiect pilot comun de asigurare a calităţii, ca una dintre cele 3
iniţiative sub-regionale ale proiectului ALFA PUENTES.

Organizat de către ASCUN (Asociaţia Universitară din Columbia), preşedintele lui
CONSUAN (Asociaţia Universităţilor din Comunitatea din Anzi) şi coordonatorul regiunii
Puentes Andean, cu sprijinul lui CNA (Agenţia Columbiană de Asigurare a Calităţii),
evenimentul a stabilit un set de linii de lucru pentru acreditările programului pilot,
incluzând 6 programe în 3 ţări şi 2 discipline: medicină şi agronomie.

Aceste linii de lucru au fost stabilite în mod comun de agenţiile de asigurare a calităţii din
Columbia, Ecuador, Bolovia şi Peru şi include proceduri şi standarde pentru procesul de
acreditare. Acestea vor fi revizuite pe baza discuţiilor de la eveniment, iar vizitele în
campus vor începe în toamnă. A fost numit un comitet de consultanţă pentru această
iniţiativă, care va consta în experţi din regiunea Mercosur şi America Centrală, care au deja
în desfăşurare două procese de acreditare, precum şi din Europa.

Sunt prezentate de asemenea şi iniţiativele europene şi împărtăşite în cadrul unui atelier de
lucru de către un reprezentant ECA (Consorţiul European de Acreditare); EUA şi un
reprezentant ENQA participă la eveniment cu experienţa lor în procesul de evaluare.
Prezentările pot fi accesate pe website-ul ALFA PUENTES.

ALFA PUENTES (un proiect co-finanţat de către Programul ALFA al UE) sprijină
asociaţiile universitare din America Latină şi Europa, pentru a dezvolta abilităţi mai mari.
În mod particular, trei dintre proiectele sub-regionale sunt sprijinite pentru a ajuta
integrarea învăţământului superior din America Latină : un proces comun de asigurare a
calităţii în Comunitatea din Anzi, o strategie de mobilitate în regiunea Mercosur şi
dezvoltarea cadrului de calificări pentru America Centrală.

Proiectul va găzdui o conferinţă majoră a liderilor universitari din America Latină şi
Europa, care va avea loc în Sao Paulo, între 11 şi 14 noiembrie.

Actualizare: Procesul Bologna şi recunoaşterea calificărilor profesionale
EUA monitorizează progresele la nivel european de la interfaţa Procesului Bologna şi a
Directivei CE 2005/36/CE despre recunoaşterea calificărilor profesionale, care este
revizuită în prezent.
Cea mai recentă actualizare a fost postată pe website-ul EUA.

Pe lângă includerea

instituţiilor UE, se raportează despre cele mai noi activităţi academice, profesionale, de
reglementare şi a studenţilor, cu referire specială la profesii cum ar fi doctor, dentist,
asistentă medicală, moaşă, doctor veterinar, farmacist şi arhitect.

Notă de rapel: Conferinţa Asociaţiei Universitare - Strategiile de inovaţie
pentru învăţământul superior din America Latină şi Europa (Sao Paulo,
Brazilia, 11-14 noiembrie 2012)
A început perioada de înscriere pentru prima conferinţă majoră bi-regională a asociaţiilor
universitare şi a membrilor acestora din America Latină şi Europa. Parte a proiectului
ALFA PUENTES, aceasta va avea loc în Sao Paulo, Brazilia, între 11 şi 14 noiembrie
2012.

Evenimentul va discuta despre o serie de teme, cum ar fi rolul de schimbare în societate al
universităţilor, modernizarea învăţământului superior şi priorităţile strategice pentru
colaborarea în învăţământul universitar în interiorul şi între cele două regiuni.

Conferinţa este găzduită de către Universidade Estadual Paulista (UNESP), împreună cu
Universidade Federal Sao Carlos, Universidade Estadual de Campinas şi Universidade Sao
Paulo (USP). Este organizată de către EUA, coordonatorul proiectului ALFA PUENTES şi
Asociaţia Universităţilor ‘Grupo Montevideo’, în regiunea Mercosur.

De asemenea, se

bucură de sprijinul conferinţei rectorilor din Germania (HRK), Spania (CRUE), Polonia
(CRASP), Franţa (CPU) şi Portugalia (CRUP), care sunt parteneri de proiect.
Grupul ţintă include rectori şi pro-rectori de la universităţile particulare şi de la conferinţele
naţionale ale rectorilor, estimându-se un număr între 175 şi 200 de participanţi din America
Latină şi Europa.

Se mai organizează şi alte evenimente la scală mai mică, pe bază de pre-înscriere, cum ar fi
vizite la universităţile din Paulista şi o întâlnire pentru secretarii generali şi preşedinţii de la
conferinţele rectorilor din ambele regiuni.

Mai multe informaţii se găsesc pe website-ul oficial al conferinţei.
Dacă sunteţi interesaţi în participare, contactaţi alfapuentes@eua.be.

Proiectul ALFA PUENTES, lansat în 2011 şi sprijinit de Comisia Europeană, are ca scop
îmbunătăţirea capacităţilor la nivelul asociaţiilor universitare din America Latină şi
Europa, ca forţe motrice în procesele de internaţionalizare şi de integrare regională. Acest
proiect este condus de către EUA, în cooperare strânsă cu asociaţiile sale membre,
asociaţiile naţionale ale rectorilor din Germania, Franţa, Spania, Portugalia şi Polonia, şi
cu 17 asociaţii universitare naţionale şi regionale din America Latină, organismul UELatin America Observatory (OBREAL) şi Grupul de Universităţi Santander (AGS).

Pe scurt din Bruxelles: actualizări asupra evoluţiei UE în educaţie
Săptămâna aceasta, Cipru a preluat preşedinţia Consiliului UE, iar Comisia Europeană a
lansat un ‘dialog’ nou cu ţările din sudul Mediteranei, despre învăţământul superior. Între
timp, Eurydice Network a publicat o actualizare a organizării calendarului academic din
Europa.

Dialog cu ţările din sudul Mediteranei
Săptămâna aceasta, Comisia Europeană a lansat un nou ‘dialog’ cu ţările din sudul
Mediteranei despre strategiile din învăţământul superior şi a programelor aferente, ca parte
a proiectului Hartă a progresului din regiune. Comisia a organizat un eveniment de 2 zile
în Bruxelles (2-3 iulie), cu Ministerele şi conducerea din ţările din sudul Mediteranei,
pentru a evalua obstacolele pe care le au de trecut în învăţământul superior şi de a vedea
cum poate UE întări colaborarea şi sprijinul său în viitor.
Scopul dialogului include furnizarea unei platforme regionale pentru dialogul de strategie,
împărtăşirea bunelor practici şi experienţă, promovarea unei colaborări regionale, asistenţă
oferită partenerilor în procesul de modernizare şi reformă a sistemelor de învăţământ
superior şi promovare a proiectelor comune din cadrul Procesului Bologna şi a Spaţiilor
Europene de Cercetare şi Învăţământ Superior, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi folosirea
programelor sprijinite de UE pentru a ajuta reforma sistemelor din învăţământul superior,
asistenţa în cooperare şi mobilitate intra-regională, informarea ţărilor partenere despre
creşterea numărului de posibilităţi conform programului Erasmus pentru toţi în educaţie,
pregătire, tineret şi sport (2014-2020).

Evenimentul a avut loc sub preşedinţia Consiliului UE deţinută de Cipru, care i-a urmat
Danemarcei. Detalii despre programul Ciprului în această calitate şi priorităţile pentru
următoarele 6 luni – inclusiv obiective specifice în educaţie, cercetare şi inovaţie – sunt
afişate pe acest website.

O privire generală asupra organizării anului academic în învăţământul
superior
Eurydice Network a publicat o lucrare de revizuire a organizării anului academic în
învăţământul superior din Europa. Această publicaţie arată cum este structurat acest an
academic (începutul anului, semestrele, vacanţele şi sesiunile) pentru fiecare ţară din Reţea.

Eurydice Network oferă informaţii şi analizează sistemele de educaţie şi strategiile din
Europa. Aceasta constă în 38 de unităţi naţionale cu sediul în 34 de ţări care participă la
Programul de Învăţare Continuă a UE (statele membre UE, ţările EFTA, Croaţia, Serbia şi
Turcia). Este coordonată şi supervizată de Agenţia UE pentru Educaţie, Audio-vizual şi
Cultură din Bruxelles.

Pe scurt din Bruxelles: actualizări despre progresul UE în cercetare
În ultimele două săptămâni, Comisia Europeană a stabilit o nouă strategie pentru Key
Enabling Technologies (tehnologii dezvoltate pentru uzul non-experţilor), cum ar fi
nanotehnologia, micro- şi nano-electronica incluzând semiconductorii, materiale avansate,
bio-tehnologia şi fotonica. Ca parte a obiectivului său de a moderniza Controlul ajutorului
de stat, Comisia oferă o consultare publică despre Regulamentul General de Exceptare pe
categorii.

Comisia subliniază strategia pentru ‘Key Enabling Technologies’
Săptămâna trecută, Comisia a publicat o Comunicare despre Strategie europeană pentru
Key Enabling Technologies – o punte către progres şi locuri de muncă, care intenţionează
să consolideze şi mai mult poziţia UE în cercetarea şi dezvoltarea KET, pentru a stimula
progresul şi crearea de locuri de muncă. În Comunicare, Comisia propune o strategie pe
termen lung, acoperind finanţarea pentru cercetarea şi inovaţia în KET. Comunicatul poate
fi vizualizat şi descărcat de aici.

Consultare publică despre Regulamentul General de Exceptare pe categorii.
(GBER)
Până la data de 12 septembrie, Comisia consultă şi participanţii la Regulamentul General de
Exceptare pe categorii. Această consultare publică a luat naştere din recenta Comunicare
depsre Modernizarea Ajutorului de Stat şi are scopul de a ajuta la revizuirea regulamentului
curent GBER, care va expira la sfârşitul anului 2013. Acesta se referă la cazurile în care
ajutorul de la stat este declarat compatibil cu piaţa internă şi se exclude de la procedura de
înştiinţare pentru următoarele categorii : sprijin financiar pentru companiile mici şi mijlocii,
cercetare, dezvoltare şi inovaţie (R&D&I), protecţia mediului, angajare şi pregătire, precum
şi ajutor regional. Consultaţia se poate vizualiza aici.

Masă rotundă OECD despre Învăţământul Superior în Dezvoltarea
Regională şi a Oraşului, Paris, Franţa (19-20 septembrie 2012)
Masa rotundă OECD despre Învăţământul Superior în Dezvoltarea Regională şi a Oraşului,
Universităţile pentru abilităţi, antreprenoriat, inovaţie şi progres, va avea loc în Paris, între
19 şi 20 septembrie.

Obiectivele sunt:
• De

a învăţa şi de a împărtăşi experienţe despre revizuirile OECD despre învăţământul

superior în dezvoltarea regională şi a oraşului;
• De

a oferi oportunităţi pentru programe comune între guverne, la niveluri diferite şi

pentru instituţii de învăţământ superior;
• De a discuta teme cheie care rezultă din
• De

revizuiri şi documente OECD; şi

a atrage atenţia asupra eforturilor OECD cu privire la abilităţi, inovaţie şi

antreprenoriat.
Manager Program EUA, Dr Lidia Borrell-Damian, va participa în numele EUA la o sesiune
despre universităţi şi transfer cunoştinţe.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi website-ul evenimentului.

A 2-a Conferinţă Anuală PLACES, Tartu, Estonia (10-12 octombrie 2012)
Proiectul PLACES, cu o durată de 4 ani şi finanţat de către UE în colaborare cu guvernele
locale, cu scopul de a stabili recomandări de strategie de comunicare în ştiinţă, va organiza
a doua sa Conferinţă Anuală în Tartu, Estonia, între 10 şi 12 octombrie 2012.

Conferinţa Anuală, intitulată Experienţe comune, va aduce laolaltă diferiţi participanţi din
sectorul public şi privat pentru a discuta şi schimba opinii despre strategiile de comunicare
în ştiinţă. De asemenea, va include un ‘seminar creativ’ despre angajarea publicului larg
prin strategiile de comunicare în ştiinţă.

Termenul limită pentru înscriere este 5 octombrie.

Pentru mai multe informaţii despre conferinţă, accesaţi website-ul conferinţei.

Pentru mai multe detalii despre proiectul PLACES, accesaţi website-ul.

Invitaţie pentru trimitere lucrări: Zilele cercetării 2012 la Universitatea
Mykolas Romeris, Inovaţii Sociale - Consideraţii teoretice şi practice,
Vilnius, Lituania (25-26 octombrie 2012)
Universitatea Mykolas Romeris din Vilnius, Lituania, va găzdui Zilele Cercetării 2012
Inovaţii Sociale – consideraţii teorretice şi practice între 25 şi 26 octombrie.
Conferinţa, cu o durată de 2 zile, va include discuţii pe temele următoare:
• Dreptate,

securitate şi drepturile umane;

• Tehnologii

sociale;

• Dezvoltare naţională sustenabilă în

condiţii de globalizare;

• Îmbunătăţirea

calităţii vieţii şi a posibilităţilor de ocupare a locurilor de muncă; şi

• Menţinerea şi

schimbarea valorilor în societatea globală.

• Universitatea

a lansat o invitaţie pentru trimitere de lucrări pentru temele de mai sus,

iar

termenul

limită

pentru

rezumate

este

Pentru mai multe informaţii, accesaţi website-ul evenimentului.

10

august.

Conferinţa Anuală a Reţelei Europene de Servicii Academice de Sport
(ENAS), Universitatea din Lisabona (7-10 noiembrie 2012)
Cea de-a 15-a Conferinţă Anuală a Reţelei Europene de Servicii Academice de Sport
(ENAS) pe tema Creşterea relevanţei sportului la nivel academic va avea loc la
Universitatea din Lisabona, Portugalia, între 7 şi 10 noiembrie.

Evenimentul este deschis tuturor persoanelor care sunt responsabile cu departamentul de
sport din universităţi sau colegii. Participanţii de la universităţile sau colegiile care sunt
membre ENAS pot beneficia de o taxă redusă de participare.

Pentru mai multe informaţii despre conferinţă, cum să deveniţi membru ENAS sau
vizualizarea programului preliminar, accesaţi website-ul ENAS.

Publicaţie nouă: Studii doctorale într-o societate a cunoaşterii: O evaluare
a studiilor doctorale în Norvegia
Institutul Nordic pentru Studii în Inovaţie, Cercetare şi Educaţie (NIFU) a publicat un
raport nou, intitulat Studii doctorale într-o societate a cunoaşterii : O evaluare a studiilor
dcotorale în Norvegia.

NIFU a evaluat întregul sistem de educaţie din Norvegia – la aproximativ 10 ani de la
aplicarea sistemului de studii doctorale. Scopul acestei evaluări a fost de a se oferi o
descriere a sistemului de educaţie din Norvegia şi de a evalua calitatea, eficienţa şi
relevanţa studiilor doctorale.

Pentru mai multe informaţii şi citirea raportului complet, vă rugăm accesaţi website-ul.

