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Evenimente programate în luna august
În cadrul subactivității A4.4
Selectarea
reprezentanților structurilor
care vor realiza activitatea
de recunoaștere a competentelor formale, nonformale sau informale si
seminarii de pregătire
aplicata
pentru
reprezentanții
structurilor
care vor realiza activitatea
de recunoaștere a competentelor formale, nonformale sau informale a
fost organizat la ClujNapoca cel de-al treilea
seminar
de
pregătire

aplicată la care au participat 22 de persoane care
fac parte din grupul țintă și
cinci membri ai echipei de
implementare a proiec-

Conferința de deschidere—Rin
Grand Hotel

tului. Evenimentul a avut
loc la Hotelul Paradis în

Cluj-Napoca în perioada 07
-08 august 2015. Seminarul
a reprezentat o oportunitate de diseminare a activităților realizate în cadrul
proiectului, a rezultatelor
proiectului, inclusiv draftul
de cadru metodologic, precum și modalități și bune
practici în dezvoltarea departamentelor (centrelor)
care vor realiza recunoașterea și echivalarea competențelor
profesionale
dobândite formal, nonformal sau informal de către
asistenții medicali care nu

Evenimente programate în luna septembrie
În cadrul subactivității A4.4
Selectarea
reprezentanților structurilor
care vor realiza activitatea
de recunoaștere a competentelor formale, non-
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formale sau informale si
seminarii de pregătire
aplicata
pentru
reprezentanții
structurilor
care vor realiza activitatea
de recunoaștere a compe-

tentelor formale, nonformale sau informale va fi
organizat la București cel
de-al patrulea seminar de
pregătire aplicată la care
vor participa cel puțin 35

Evenimente programate în luna august (continuare)
au urmat studii universitare de
licență. De asemenea, au fost
preluate observații și recomandări din partea membrilor grupului țintă referitoare la cadrul
metodologic dezvoltat până în
prezent.
în cadrul subactivității A2.3 Organizarea întâlnirilor de lucru ale
experților care vor participa la
elaborarea cadrului metodologic
privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal

sau informal de către asistenții
medicali care nu au urmat
studii universitare de licență a
fost organizat la București cea
de-a doua întâlnire a celui deal doilea grup de experți pe
termen scurt care au fost selectați și la care au participat
cei cinci experți, precum și
membri ai echipei de implementare a proiectului. Evenimentul a avut loc în București
în perioada 28-29 august
2015. Întâlnirea a oferit ocazia

grupului de experți pe termen
scurs împreună cu membri ai
echipei de implementare să
analizeze și să definitiveze procedura de transformare a
competentelor dobândite formal, nonformal sau informal a
asistenților medicali care nu
au urmat un program de studii
universitare de licență în credite transferabile și de echivalare.

Evenimente programate în luna septembrie (continuare)
persoane, care fac parte din grupul țintă și cinci membri ai echipei
de implementare a proiectului.
Evenimentul va avea loc în
București în perioada 18-19 septembrie 2015. Seminarul va reprezenta o oportunitate de
diseminare a activităților realizate
în cadrul proiectului, a rezultatelor proiectului, inclusiv draftul de
cadru metodologic, precum și
modalități și bune practici în dezvoltarea
departamentelor
(centrelor) care vor realiza recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite
formal, nonformal sau informal
de către asistenții medicali care
nu au urmat studii universitare de
licență. De asemenea, vor fi
preluate observații și recoman2

dări din partea membrilor grupului țintă referitoare la cadrul
metodologic dezvoltat până în
prezent. Mai multe informații referitoare la acest eveniment, inclusiv locul de desfășurare al
acestuia,
puteți
găsi
la
următoarea
adresă:
www.echivalarestudiiasistenti.ro.
În cadrul subactivității A3.3 Seminar de analiză a implicațiilor la
nivelul proceselor de asigurare a
calității în învățământul superior,
de diseminare în rândul universităților de medicina și farmacie și
reprezentanților
angajatorilor
naționali ai asistenților medicali
va fi organizat la București un
seminar de diseminare la care vor
participa cel puțin 55 persoane,
inclusiv membri ai echipei de im-

plementare a proiectului. Evenimentul va avea în București în
perioada 18-19 septembrie 2015.
Acest eveniment reprezintă o
oportunitate de discutare a implicațiilor la nivelul proceselor de
asigurare
a
calității
în
învățământul
superior,
de
diseminare în rândul universităților de medicina și farmacie și
reprezentanților
angajatorilor
naționali ai asistenților medicali
prin prezentarea activităților realizate în cadrul proiectului, a rezultatelor proiectului, inclusiv
proiectul de cadru metodologic în
vederea preluării de observații și
recomandări din partea membrilor grupului țintă referitoare la
cadrul metodologic dezvoltat până în prezent. Mai multe in-

Evenimente programate în luna septembrie (continuare)
formații referitoare la acest eveniment, inclusiv locul de desfășurare al acestuia, puteți găsi la
următoarea
adresă:
www.echivalarestudiiasistenti.ro.

referitoare la acest eveniment
puteți găsi la următoarea adresă:
www.echivalarestudiiasistenti.ro.

în cadrul subactivității A5.3 Conferința de finalizare a proiectului
va fi organizată la RIN Grand Hotel în București conferința de
închidere a proiectului la care vor
participa cel puțin 75 persoane.
Evenimentul va avea în București
în 30 septembrie 2015. Evenimentul este un prilej de prezentare a rezultatelor obținute în
cadrul proiectului, a cadrului
metodologic realizat precum și a
ghidului de bune practici care va
fi realizat. Mai multe informații
Seminar pregătire aplicată—Hotel Paradis, Cluj-Napoca

Prezentarea proiectului
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Științifice implementează, în calitate de beneficiar, proiectul
„Cadru metodologic privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite
formal, nonformal sau informal
de către asistenții medicali care
nu au urmat studii universitare de
licență”,
POSDRU/155/1.2/
S/141134, iar Institutului Naţional
de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” din București este
partener în acest proiect. Perioada de implementare a proiectului
este
cuprinsă
între
01.04.2014 și 30.09.2015.
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Obiectivul general al proiectului
constă în elaborarea unui cadru
metodologic privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite
formal, nonformal sau informal
de către asistenții medicali care
nu au urmat programe de studii
universitare de licență. De asemenea, va fi dezvoltat un sistem
de e-learning care va creşte capacitatea beneficiarului de a oferi
informaţii şi cursuri către un
număr mare de utilizatori, datorită scăderii presiunilor asupra
resurselor umane şi materiale pe
care le are la dispoziţie.

Proiectul oferă sprijin şi formare
pentru 90 de cadre didactice universitare cu experiență relevantă
în cadrul programelor universitare de licență de specialitate, în
calitate de grup țintă. Cele 90 de
cadre didactice provin din cele
șase universități de medicină și
farmacie sprijinite în cadrul proiectului.
Activităţile
proiectului
următoarele:

sunt

- A1-Elaborarea unei analize
privind implementarea sistemelor
de recunoaștere și echivalare a
competențelor dobândite formal,
nonformal si informal la nivelul

Prezentarea proiectului (continuare)
statelor membre ale Uniunii Europene si a concordantei cadrului
metodologic cu cerințele UE și
respectarea Directivei 2005/36/
CE;
- A2-Elaborarea cadrului metodologic de recunoaștere si echivalarea a competențelor formale,
nonformale și informale pentru
asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență;

mat studii universitare de licență;
- A4-Formarea reprezentanților structurilor care vor realiza activitatea de recunoaștere a competențelor formale, nonformale sau informale;
- A5-Activități de informare și publicitate;
- A6-Activități de management de proiect.

- A3-Diseminarea cadrului metodologic privind recunoașterea și
echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către
asistenții medicali care nu au ur-

Seminar pregătire
aplicată—Hotel
Paradis, ClujNapoca
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Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice
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E-mail: proiect.asistenti@gmail.com

Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. dr. Matei Balş”
Academia Europeană HIV/SIDA și de
Boli Infecțioase
Str. Dr. Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București.
Tel.: (004) 021 318 61 13
Fax: (004) 021 310 96 50
E-mail: proiect.asistenti@gmail.com
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