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Primul pas către dezvoltarea unui 
cadru general al calificărilor din SpaŃiul 
European al ÎnvăŃământului Superior a 
fost făcut în 1999, când s-a propus 
separarea dintre primul şi cel de-al 
doilea ciclu de studii.

Procesul Bologna şi SpaŃiul European 
al ÎnvăŃământului Superior



Cadrul general al calificărilor din SpaŃiul 
European al ÎnvăŃământului Superior

Berlin
2003

“Miniştrii încurajează Statele Membre să elaboreze cadre 

ale calificărilor din sistemele lor de învăŃământ 
superior, comparabile şi compatibile, care să aibă în vedere 
descrierea calificărilor în termeni de volum de muncă, nivel, 
rezultate ale învăŃării, competenŃe şi profil. De asemenea, 
se obligă să elaboreze un cadru general al calificărilor 
din SpaŃiul European al ÎnvăŃământului Superior.”



Cadrul general al calificărilor din SpaŃiul 
European al ÎnvăŃământului Superior

Bergen 
2005

“Adoptăm cadrul general al calificărilor în SEÎS
cuprinzând trei cicluri (...), descriptori generici pentru 
fiecare ciclu bazat pe rezultate ale învăŃării şi 
competenŃe, precum şi distribuŃia de credite pentru 
primul şi al doilea ciclu. Ne angajăm să elaborăm până 
în 2010 cadre naŃionale ale calificărilor compatibile 
cu cadrul general al calificărilor din SpaŃiul European al
ÎnvăŃământului Superior şi să iniŃiem realizarea acestora 
cel târziu în 2007.”



QFEHEA

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/050218_QF_EHE
A.pdf



Cadrul NaŃional al Calificărilor
(din ÎnvăŃământul Superior)

- O descriere unică, la nivel naŃional 
sau la nivelul unui sistem de 
învăŃământ, înŃeleasă internaŃional, 
a tuturor calificărilor şi a altor 
achiziŃii dobândite în procesul de 
învăŃare/formare şi corelarea lor 
coerentă. 



Cadrul general al calificărilor din SpaŃiul 
European al ÎnvăŃământului Superior

Londra
2007
“Remarcăm un anume progres iniŃial în direcŃia 
implementării cadrelor naŃionale ale calificărilor, dar 
şi că sunt necesare mult mai multe eforturi. Ne angajăm 
să implementăm pe deplin până la sfârşitul anului 
2010 aceste cadre naŃionale ale calificărilor, în 

conformitate cu Cadrul Calificărilor pentru SEÎS.”







Cadrul general al calificărilor din SpaŃiul 
European al ÎnvăŃământului Superior

Leuven 
2009
“Dezvoltarea cadrelor naŃionale ale calificărilor reprezintă un pas 
important către implementarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii. 
IntenŃionăm să fie implementate şi pregătite pentru autocertificare
în conformitate cu cadrul general al calificărilor pentru SpaŃiul 
European al ÎnvăŃământului Superior până în 2012. Aceasta va 
impune o coordonare susŃinută la nivelul SEÎS şi cu Cadrul 
European al Calificărilor pentru învăŃarea pe tot parcursul vieŃii. În 
contextul reglementărilor naŃionale, calificările intermediare din 
cadrul primului ciclu de studii pot constitui o modalitate de lărgire 
a accesului la învăŃământul superior.”



Recomandarea Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea 
Cadrului European al Calificărilor pentru învăŃarea 
pe tot parcursul vieŃii

“Obiectivul prezentei recomandări este crearea unui 
cadru comun de referinŃă care să servească drept 
instrument de traducere între diferite sisteme şi 
niveluri de calificări, atât pentru învăŃământul general 
şi superior, cât şi pentru educaŃia şi formarea 
profesională. “

2. ConstrucŃia Cadrului European al 
Calificărilor / EQF



RECOMANDĂ STATELOR MEMBRE:

Să utilizeze Cadrul european al calificărilor drept
instrument de referință pentru a compara nivelurile 
de calificare ale diferitelor sisteme de calificări şi să 
promoveze atât învățarea de-a lungul vieŃii, cât şi 
egalitatea de şanse în societatea bazată pe 
cunoaştere, precum şi continuarea integrării pieŃei 
europene a muncii, respectând în acelaşi timp marea 
diversitate a sistemelor naŃionale de educaŃie;

Recomandarea Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea 
Cadrului European al Calificărilor pentru învăŃarea 
pe tot parcursul vieŃii



http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/leaflet_e
n.pdf

EQF







Cadrul Bologna (QFEHEA)

� Adoptat – mai 2005;
� Autoritate – angajement

politic a miniştrilor educaŃiei
din 47 de state;

� Structura: 3 cicluri L-M-D, 
cu descriptori specifici
fiecărui nivel şi puncte de 
credit asociate fiecărui ciclu.

EQF-LLL

� Adoptat – aprilie 2008;
� Autoritate – Recomandare a 

PE şi a Cosiliului pentru 33 
de state (EU şi Ńările 
candidate);

� Structura: 8 niveluri pentru
educaŃia obligatorie, VET, 
învăŃământului superior şi 
învăŃarea permanentă, 
definite prin rezultate ale 
învăŃării (cunoştinŃe, 
abilităŃi şi competenŃe).



Cadrul Bologna (QFEHEA)

� Obiective: 
transparenŃa, 
recunoaştere, 
mobilitate
internatională;

� Verificare: 8 
Ńări/sisteme au 
publicat rapoarte

EQF-LLL

� Obiective: îmbunătăŃirea
transparenŃei,  
comparabilităŃii şi portabilităŃii
calificărilor cetăŃenilor pentru a 
întări mobilitatea naŃională şi 
internaŃională;

� Verificare: 3 Ńări au publicat
rapoarte



Atât procesul Bologna cât şi procesul
Copenhaga au obiective generale
convergente:
-Reforma sistemelor naŃionale de 
învăŃământ superior/ VET;
-Stabilirea unui sistem lizibil de diplome 
comparabile pe 2 cicluri principale;
-Diplomele obŃinute după fiecare ciclu 
trebuie să fie calificante şi 
profesionalizante.

Deci …



3. Beneficii şi beneficiari



� Pentru instituŃiile de învăŃământ superior, CNCIS 
oferă noi oportunităŃi de proiectare, implementare şi 
management al procesului educativ. 

� StudenŃii
CNCIS reprezintă pentru ei un instrument inteligibil, 
transparent, accesibil, care exprimă clar oportunităŃile 
de recunoaştere a rezultatelor învăŃării, astfel încât să 
poată lua decizii corecte, fundamentate, în legătură cu 
conŃinuturile programelor de studii pe care vor să le 
urmeze şi creditele pe care trebuie să le acumuleze 
pentru a parcurge traseul academic adecvat în 
vederea obŃinerii unei anumite calificări.



� Membrii comitetelor sectoriale şi personalul 
partenerilor sociali

� Sistemul de calificări nu poate exista şi avea impact în 
afara unui mediu economic şi social care interacŃionează 
activ cu mediul academic;

� Angajatorii pretind oameni potriviŃi pentru posturile 
potrivite;

� Asigurarea competenŃelor dintre competenŃele diferitor 
calificări şi cerinŃele pieŃei muncii;

� Capacitatea de adaptare rapidă a universităŃilor la nevoile 
în continuă schimbare ale pieŃei muncii, constituie 
imperative comune universităŃilor şi angajatorilor.



� Pentru personalul implicat în elaborarea 
politicilor din învăŃământul superior - CNCIS
furnizează argumentele şi instrumentele necesare 
articulării întregului sistem, astfel încât acesta să 
fie unul de calitate şi să-şi îndeplinească misiunea 
de furnizor de resurse pentru dezvoltarea 
economică a societăŃii;

� CNCIS reprezintă un instrument util în elaborarea 
şi fundamentarea cadrului legal de funcŃionare al 
învăŃământului superior, al politicilor naŃionale de 
educaŃie şi formare, precum şi în monitorizarea şi 
controlul implementării acestora.



4. Sistemul de calificări



Sistemul de calificări

� Cuprinde toate aspectele activităŃii unui 
stat legate de recunoaşterea educaŃiei şi a 
altor mecanisme care corelează educaŃia 
şi formarea cu piaŃa muncii şi societatea 
civilă.

� Include dezvoltarea şi punerea în aplicarea 
a acordurilor şi proceselor instituŃionale 
legate de asigurarea calităŃii, evauarea şi 
acordarea calificărilor.



Unde pot fi găsite 
informaŃii 
complete şi coerente 
despre oferta 
educaŃională şi 
calificările din 
învăŃământul superior?



� Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind 
structurile instituŃiilor de învăŃământ superior 
şi specializările/programele de studii 
universitare de licenŃă, acreditate sau 
autorizate să funcŃioneze provizoriu, 
organizate de acestea, a fost republicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 
11.12.2008 şi rectificată pe 27 martie 2009

� HG nr. 749 /2009
� HG nr.  631/2010



� Hotărârea Guvernului nr. 890/2008
privind denumirile calificărilor şi 
titlurile conferite absolvenŃilor 
învăŃământului universitar de 
licenŃă înmatriculaŃi în anul I de 
studii în anii universitari 2005-2006, 
2006-2007, 2007-2008



� Clasificarea OcupaŃiilor din România

http://www.rubinian.com/cor_1_grup
a_majora.php



� Metodologia pentru dezvoltarea şi 
implementarea Cadrului NaŃional al 
Calificărilor din ÎnvăŃământul 
Superior 
(Ordin de ministru nr. 4430/2009)

� Registrul NaŃional al Calificărilor din 
ÎnvăŃământul Superior 
(www.rncis.ro)



5. RelaŃia educaŃie/formare – piaŃa muncii



“New skills for new jobs!”

Prin COM(2008) 868 din 16.12.2008 – Anticiparea şi corelarea 

nevoilor pieŃei muncii cu necesarul de personal, CE propune o 
serie de acŃiuni în vederea corelării competenŃelor cu locurile de 
muncă vacante, a organizării unor evaluări permanente, pentru 
a concentra eforturile Statelor Membre şi ale altor organizaŃii 
internaŃionale şi a furniza informaŃii mai adecvate privind 
nevoile viitoare.

Întrebările principale:

� Ce locuri de muncă vor fi disponibile peste 10 ani? 

� Formarea oferită acum este utilă pentru a găsi mâine un loc de 
muncă? 

� Necesarul de competenŃe şi locurile de muncă se schimbă 
pretutindeni în UE?



Constatări preliminare privind necesarul de competenŃe în Europa 
până în 2020:

� Aproape trei sferturi dintre locurile de muncă create în cadrul
UE-25 vor fi în domeniul serviciilor;

� Multe locuri de muncă create vor implica ocupaŃii ce necesită 
înaltă calificare;

� Tot mai multe locuri de muncă vor impune populaŃiei active 
un nivel educaŃional mediu sau înalt;

� În toate sectoarele, competenŃe transversale şi cele generale
vor fi din ce în ce mai apreciate pe piaŃa muncii:

√ rezolvarea de probleme şi competenŃe 
analitice;

√ competenŃe de comunicare şi auto-organizare;
√ abilitatea de a lucra în echipă;

√ competenŃe lingvistice 
şi competenŃe digitale. 



CompetenŃele formate de  instituŃiile de 
învăŃământ superior nu se potrivesc foarte 

adesea cu ceea ce solicită angajatorii:

“Angajatorii afirmă că foarte mulŃi 
absolvenŃi nu deŃin combinaŃia dorită de 
cunoştinŃe şi abilităŃi. Aceştia solicită în 

special mai multe competenŃe transversale 
şi transferabile.”

Comisarul Jan Figel la Forumul European 2009 
Universitate – Mediu de afaceri 

(Bruxelles, 5-6 februarie)



Cum se poate realiza intersecŃia
educaŃie – piaŃa muncii?

� Cunoaştere reciprocă, parteneriate, dialog
� Utilizând un limbaj comun şi instrumente 

comune pentru a înlătura barierele dintre 
sistemul de învăŃământ şi diferitele sectoare 
economice;

� Dezvoltarea calificărilor pe baza principiului 
“adecvat scopului”;

� Crearea unei reŃele active pentru implicarea 
principalilor factori interesaŃi;

� Planificarea unui proces activ de negociere 
continuă între învăŃământul superior şi piaŃa 
muncii.



Studiul sociologic privind corelarea cu 
nevoile pieței muncii

AbsolvenŃii recenŃi de învăŃământ 

superior şi integrarea lor pe piaŃa 

muncii



Timp necesar angajării după absolvire

0 1 2 3 4 5 6 7

Stiinte ale naturii

Stiinte agricole  si silvice

Stiinte exacte

Drept

Medicina veterinara

Arte

Sanatate

Educatie fizica si sport

Stiinte umaniste

Stiinte ingineresti

Stiinte sociale  si politice

Stiinte economice

Arhitectura si urbanism

Total esantion

Număr mediu de luni necesare pentru găsirea primului loc de muncă 
în conformitate cu nivelul de studii, după absolvirea facultăŃii, în funcŃie de domeniu



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

un loc de munca

2

3

4
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6

7

10 locuri de munca

3%

9%

40%

12%

21%

6%

5%

5%

Schimbarea locului de muncă în primii 5 ani de la absolvire



Recrutori … date interviuri de grup

� Specializarea se petrece la locul de 
muncă.

� Angajatorii caută mai degrabă 
competenŃe transversale.

� Sunt domenii specifice unde 
specializarea îngustă este importantă 
ceva mai des (inginerie mai ales).



Ce e important la angajare: opinii ale absolvenŃilor

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Experiența de studii in străinătate

Reputația universităŃii

Experiența de lucru anterioara facultăŃii

Stagiile de practica

Rezultatele la examenul de licența

Experiența de lucru din timpul facultăŃii

Cunoațterea de limbi străine

Utilizarea calculatorului

Recomandările de la terți

Specializarea

Domeniul de studii

Personalitatea

Modul de prezentare la interviu

Deloc important Putin important Nici important, nici neimportant Important Foarte important

PercepŃia angajaŃilor asupra importanŃei acordate de către 
angajatori diferitelor competenŃe, la prima angajare



� PoziŃie bună a absolvenŃilor recenŃi

� CorespondenŃă ridicată 
<domeniu studiat> - <piaŃa muncii>

(de văzut însă ce e cu trendul observat)

� Imagine (încă) bună a învăŃământului superior

CÂTEVA CONCLUZII ALE STUDIULUI



În loc de concluzii...

Un mecanism care creează 
oportunități pentru:

� o formare bazată pe rezultatele 
învățării: cunoștințe, abilități și 
competențe;

� un învățământ centrat pe 
student;

� mobilitatea și angajabilitatea
studenților și absolvenților;

� transparență și încredere.

Cadrul European/NaŃional al Calificărilor este... 



Construcția Cadrului
Calificărilor

din Învățământul
Superior se bazează

pe un larg
parteneriat: 

universități, studenți,
angajatori, sindicate, 

asociații 
profesionale, 

comitete sectoriale, 
factori de decizie

politică etc.
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