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Acreditarea cursurilor realizate prin proiectul ENELFA
În următoarea perioada atât în cadrul instituției de învățământ superior cât și în cadrul
asociației profesionale participantă în proiectul ENELFA se va încerca acreditarea cursurilor.
Din punct de vedere al instituției de învățământ superior, parte a cursurile realizate prin
intermediul proiectului ENELFA se doresc a fi introduse în curicula de la masterat, forma de
învățământ la distanță, pentru a stimula viitori tineri antreprenori.
Pentru acreditarea cursurilor, în vederea comercializări lor, Asociația Patronilor și
Meseriașilor în parteneriat cu universitatea Babes-Bolyai va adresa un dosar la Consiliul
Național de Formare Profesională a Adulților, prin intermediul căruia se acreditează cursurile
e-learning. Pentru acreditarea unui curs online cei doi parteneri români, trebuie să aibă în
vedere condițiile privitoare la infrastructura tehnologică și a instrumentelor informatice și de
comunicare, iar documentația necesară se referă la următoarele aspecte: caracteristicile
tehnologice ale sistemului; funcționalitatea sistemului (în scopul fluidificării, interacțiunii și
monitorizării); competențele actorilor implicați ; materialele didactice oferite de sistem;
rapoartele generate în mod automat de către sistem pentru monitorizare și evaluare,
verificarea învățării și eliberarea certificatelor; chestionar referitor la eficacitatea sistemului și
succesul programului de formare profesională.
În cadrul procesului de evaluare a cursurilor, există două etape care trebuie parcurse:
I) autoevaluarea de către furnizor (APM în parteneriat cu UBB);
II) evaluare de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.
În vederea autorizării în următoarea perioadă APM cu sprijinul UBB, va trebui să parcurgă
următoarele etape:
a) să dovedească faptul că cei care au realizat modulele sunt specialiști în domeniu și nu au
nevoie de o certificare suplimentară;
b) să verifice programa de pregătire;
c) să pună la dispoziție chestionarele de evaluare, utilizate și în cadrul proiectului;
d) să întocmirea raportul de evaluare;
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e) să depună cererea de autorizare, însoțită de dosarul de autorizare.
Odată ce acești pași au fost parcurși va urma o analiză a dosarului de autorizare, urmată de
eliberarea autorizației dacă totul a fost realizat conform metodologiei și dosarul corespunde
criteriilor de eligibilitate.
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