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O concluzie a raportului secretariatului 
EQAVET este că se poate face mai mult 
pentru sprijinirea furnizorilor de Educație 
și Formare Profesională:  
 
 prin identificarea domeniile 

susceptibile de îmbunătățire în 
asigurare a calității și implementarea 
de sisteme de asigurare a calității în 
conformitate cu recomandările 
EQAVET; 

 

 să introducă sau să dezvolte sisteme 

de auto-evaluare. 

DE CE eQvet-us? 

CUI SE ADRESEAZĂ eQvet-us? 

Furnizorii EFP au nevoie de: 
 un cadru de referință actualizat și o 

serie de practici sub formă de 

documentații detaliate: ghiduri, 

instrumente de auto-diagnostic, 

bune practici, strategii de 

implementare a sistemelor 

sustenabile de asigurare a calității; 

 

 ghiduri pentru abilitățile Eco 

scalabile și evaluarea durabilă a 

instruirilor prin care să se determine 

recuperarea investițiilor efectuate în 

programele EFP, ca indicator al 

eficacității programului. 

COORDONATOR 

 
Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-

Mureș, România 

 
PARTENERI 

 
Institutul pentru Tehnologie și  

Calitate, Portugalia 

 
 
 

BEST Institutul pentru 
Instruiri Ocupaționale și de Personal, 

Austria 

 
Colegiul Economic “Transilvania”, 

Romania 

 
 
 

Asociația Europeană a Institutelor de 
Formare Profesională, Germania 

 
Centrul European pentru 

Calitate, Bulgaria 

 
 
 

 
IDEProiect, Franța 

 
Informații suplimenatre:    

http://eqvet-us.upm.ro  

 

As i gu r a r ea eu ropean ă  a ca l i t ă ţ i i  î n  

E F P sp r e no i  c ompet e n ţ e E c o ş i  

e c o n om i e e c o l o g i c ă  du r ab i l ă   

http://eqvet-us.upm.ro


Metoda de evaluare reciprocă a învățării 

eQvet-us, pentru evaluarea cursanților și a 

calității programelor profesionale EFP, ca și 

componentă a dezvoltării durabile:  

 metodologia eQvet-us pentru abilități 

scalabile Eco și evaluarea instruirilor 

sustenabile, cu ajutorul căreia se 

evaluează pe patru nivele: 

 impresie, 

 învățare, 

 conduită, 

 rezultate, evaluate prin investigarea 

efectelor instruirii asupra activităților de la 

locul de muncă  ca urmare a creșterii 

competențelor cursanților . 

 implementarea și testarea metodei de 

evaluare reciprocă a învățării eQvet-us; 

 ghid eQvet-us de recomandări pentru 

abilități scalabile Eco și evaluarea 

instruirilor sustenabile. 

Evenimente de multiplicare: 

 pilotări naționale în cascadă ale 
cadrului de referință și seriei de practici 
eQvet-us in fiecare țară parteneră – 
câte o zi de prezentări, demonstrații și 
rezultate în urma implementărilor; 

 seminarii naționale de instruire cu 
metodologia eQvet-us pentru abilități 
Eco scalabile și instruire sustenabile în 
fiecare țară parteneră; 

 conferința națională la final de proiect 
in Romania. 

REZULTATE 

O soluție inovativă, în baza noilor 
recomandări EQAVET, cadrul pentru 
dezvoltare durabilă eQvet-us: 

 cadrul de referință eQvet-us – 
indicatori pentru crearea sistemelor 
de asigurare a calității în diferite 
domenii corespunzătoare 
necesităților furnizorilor EFP, pe cei 
trei piloni ai dezvoltării durabile: 
social, economic și mediu; 

 seria de practici eQvet-us – ghid de 
implementare, evaluare, revizuire și 
un instrument de autoevaluare; 

 implementarea și testarea cadrului 
de referință și a seriei de practici 
eQvet-us în organizațiile partenere; 

 ghidul de recomandări eQvet-us care 
conține activități referitoare la 
mentenanța sistemelor de asigurare 
a calității implementate de furnizorii 
EFP: bune practici, strategii care 
susțin implementări viitoare.  

DESPRE eQvet-us 

 Proiect Erasmus +  

 Acțiunea cheie: Cooperare pentru 
inovare și schimbul de bune practici  

 Domeniul: Parteneriate strategice 
pentru educație și formare 
profesională 

 Durata: septembrie2014 - august 
2016 

 
SCOPURI 

Să dezvolte cadrul de referință inovator 
și seria de practici eQvet-us, în 
conformitate cu cadrul de referință  
EQAVET; 
Să dezvolte modelul detaliat, extensiv și 
inovator pe patru niveluri de evaluare 
pentru abilitățile Eco scalabile și 
evaluarea durabilă a instruirilor  
furnizate cursanților care participă la 
programele EFP, ca instrument de 
evaluare și validare a investițiilor în 
programele EFP. 
 

 
GRUPURI ȚINTĂ 

 Furnizori de Educație și Formare 
Profesională din fiecare țară 
parteneră și din Europa; 

 Decidenți în VET; 

 Organizații care oferă consultanță/
organisme de certificare ale 
sistemelor de management al 
calității; 

 profesori, profesioniști, experți în 
calitate EFP etc .  


