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Îa momentul actual în Europa nu există posibilitatea de a recunoaşte mutual calificările şi de
a a compara, a certifica conţinuturile instruirilor profesionale în cadrul profesiilor de asistent medical. În afară de câteva acorduri/contracte bilaterale individuale, membrii acestui
grup profesional nu au posibilitatea de a lucra
în alte ţări europene şi de a dobândi autorizaţia
profesională relevantă. Această problemă reduce semnificativ mobilitatea forţei de muncă,
limitând libertatatea personală a grupului ţintă
menţionat.

Principiile de bază

Programul proiectului

Profesiile de asistent medical (MAP) alcătuiesc un procent semnificativ al angajaţilor instituţiilor, centrelor de
sănătate.

După elaborarea cadrului de evaluare a
competenţelor şi alocarea punctelor de credit
în cadrul educaţiei profesionale şi educaţiei
continue, vor avea loc discuţii interne pe tema
acestora în cadrul parteneriatului cu asociaţiile
grupului ţintă, instituţiile educaţionale şi partenerii sociali.

Proiectul se bazează pe modelul ECVET (Sistemul European de Credite pentru Formarea Profesională), acesta
fiind aplicat domeniului sănătăţii, contribuind la sprijinirea politicilor de formare profesională europeană şi
promovând transferul acestuia în sistemele de instruire
profesională naţionale.

Conţinutul proiectului
Scopul proiectului
este dezvoltarea unei metode de recunoaştere
şi de comparare a conţinuturilor educaţionale
aferente profesiilor de asistent medical în Europa, în eventualitate conducând la calificare
europeană şi la un certificat european. Pentru
prima oară, profesiile de asistent în domeniul
diagnostic şi terapeutic vor fi comparabile, prin
urmare recunoaşterea mutuală şi creditarea va
fi posibilă în acest sector. Pe termen lung acest
lucru va contribui la eliminarea disparităţilor
pieţei muncii la nivel european.

Parteneriatul proiectului de transfer de inovaţie MAP-ECVET (Profesii de asistenţă medicală şi ECVET) va dezvolta un model de comparare a programelor educaţionale
pentru profesiile de asistent medical la nivel european
până la sfârşitul anului 2009. Deasemenea în cadrul
proiectului va fi elaborat un catalog al competenţelor,
un model de evaluare a instituţiilor educaţionale şi a
persoanelor cu profesiile de asistent medical.
În acelaşi timp, va fi elaborat un Certificat ECVET şi un
Memorandum de Înţelegere, care va certifica instituţiile
semnatare ca fiind în conformitate cu procesele uniforme şi standarde de calitate pe parcursul utilizării modelului ECVET.

O scurtă perioadă de testare va furniza
informaţii despre modificările necesare, acestea urmând a fi integrate până în faza finală a
proiectului. Către sfârşitul proiectului o matrice cadru comparativ pentru recunoaşterea şi
transparenţa profesiilor de asistent medical
va fi disponibil în ţările partenere. Aceasta poate fi în continuare baza modelului ECTS pentru educaţia terţiară a profesiilor medicale.
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