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Cuvânt înainte

Acest document prezintă unele îndrumări, rezumând Recomandarea Europeană privind ECVET,
referitoare la recunoaşterea procesului legat de rezultatele studiilor, şi alocarea creditelor ECVET,
având în vedere teme cum ar fi: transferul, recunoaşterea şi acumularea rezultatelor studiilor;
contractul de studii şi foaia matricolă personală; puncte ECVET.
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1. Ghidul operaţional pentru alocarea creditelor ECVET
Acest document prezintă unele îndrumări, rezumând Recomandarea Europeană privind ECVET,
referitoare la recunoaşterea procesului legat de rezultatele studiilor, şi alocarea creditelor ECVET,
având în vedere teme cum ar fi: transferul, recunoaşterea şi acumularea rezultatelor studiilor;
contractul de studii şi foaia matricolă personală; puncte ECVET.

1.1. Transferul, recunoaşterea şi acumularea rezultatelor de studii

ECVET este un cadru tehnic pentru transferul, recunoaşterea şi atunci când este cazul, acumularea
rezultatelor de studii ale persoanelor, cu privire la obţinerea unei calificări. Instrumentele şi
metodologia ECVET cuprind descrierea calificărilor în termeni de unităţi de rezultate de studii cu
credite asociate, un proces de transfer şi acumulare şi documente complementare cum ar fi
contractele de studii, foile matricole şi ghiduri de utilizare ECVET.

ECVET este destinat facilitării recunoaşterii rezultatelor de studii în concordanţă cu legislaţia
naţională, în contextul mobilităţii, în scopul obţinerii unei calificări. Trebuie să se noteze faptul că
ECVET nu implică nici un nou drept pentru cetăţeni în vederea obţinerii unei recunoaşteri
automate fie a rezultatelor, fie a punctelor de studii.

În cadrul ECVET, unităţile rezultatelor studiilor obţinute într-o situație sunt evaluate şi apoi, după
evaluarea cu succes, transferate la altă situație. În acest al doilea context, ele sunt validate şi
recunoscute de către instituţia competentă ca şi parte a cerinţelor pentru calificarea pe care
persoana o vizează a fi obţinută. Unităţile rezultatelor de studii pot fi apoi acumulate pentru
această calificare, în concordanţă cu regulile naţionale sau regionale. Procedurile şi îndrumările
pentru evaluarea, validarea, acumularea şi recunoaşterea unităţilor rezultatelor de studii sunt
elaborate de instituţiile competente relevante şi partenerii implicaţi în procesul de instruire.
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Transferul creditelor pe baza ECVET şi aplicate la rezultatele studiilor obţinute în contexte formale
de studii ar trebui să fie facilitate prin stabilirea de parteneriate şi reţele care implică instituţii
competente, fiecare dintre acestea fiind autorizată în stabilirea lor, să acorde calificări sau unităţi
sau să acorde credite pentru rezultatele de studii obţinute pentru transfer şi validare.
Stabilirea parteneriatelor are drept scop:
Furnizarea unui cadru general de cooperare şi relaţionare între parteneri, prevăzut în
Memorandumul de Înţelegere (MoU) prin care este stabilit un climat de încredere
reciprocă;
Asistarea partenerilor în conceperea aranjamentelor specifice pentru transferul creditelor
pentru studenţi.
Memorandumul de Înţelegere ar trebui să confirme faptul că partenerii:
Acceptă statutul fiecăruia de instituţii competente;
Acceptă criteriile fiecăruia de asigurare a calităţii, evaluare, validare şi recunoaştere şi
procedurile ca fiind satisfăcătoare în scopul transferului de credit;
Sunt de acord cu condiţiile pentru funcţionarea parteneriatului, cum ar fi obiectivele,
durata şi aranjamentele pentru revizuirea Memorandumului de Înţelegere;
Sunt de acord privind comparabilitatea calificărilor avute în vedere pentru scopurile
transferului de credite, utilizând nivele de referinţă stabilite de EQF;
Identifică alţi actori şi instituţii competente care pot fi implicate în procesul respectiv şi
funcţiilor lor
Pentru aplicarea ECVET la rezultatele de studii obţinute într-un context non-formal şi informal sau
în afara unui cadru al Memorandumului de Înţelegere, instituţia competentă care este
împuternicită să acorde calificări sau unităţi sau să acorde credite ar trebui să stabilească
procedurile şi mecanismele pentru identificarea, validarea şi recunoaşterea acestor rezultate de
studii prin acordarea unităţilor corespunzătoare şi a unităţilor asociate ECVET.
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1.2. Parteneriate ECVET: contractul de studii şi foaia matricola personală
Pentru aplicarea transferului de credite care implică doi parteneri şi un anumit cursant participant
la mobilitate, se încheie un contract de studii de către cele două instituţii competente implicate în
procesul de instruire şi de validarea şi cursant, în cadrul unui Memorandum de Înţelegere. Acesta
trebuie să:
Facă diferenţa între instituţiile competente "de origine" şi "gazdă";
Specifice condiţiile speciale pentru o perioadă de mobilitate, cum ar fi identitatea
cursantului, durata perioadei de mobilitate, rezultatele studiilor care se aşteaptă a fi
obţinute şi punctele asociate ECVET.
Contractul de studii ar trebui să prevadă faptul că, dacă cursantul a obţinut rezultatele de studii
preconizate şi acestea au fost evaluate pozitiv de instituţia "gazdă", instituţia "de origine" ar trebui
să le recunoască şi să le valideze ca şi parte a cerinţelor pentru o calificare, conform regulilor şi
procedurilor stabilite de instituţia competentă.
Transferul între parteneri se poate aplica la rezultatele de studii obţinute în contexte formale şi ,
dacă este cazul, non-formale şi informale. Astfel, transferul creditelor pentru rezultatele de studii
obţinute are trei etape:
instituţia "gazdă" evaluează rezultatele de studii obţinute şi acordă credite cursantului.
rezultatele de studii obţinute şi creditele corespunzătoare ECVET sunt înregistrate într-o
„foaie matricolă personală” a studentului;
instituţia "de origine" validează creditele ca şi o evidenţă adecvată a realizării studentului ;
instituţia "de origine" apoi recunoaşte rezultatele de studii care au fost obţinute.
Această recunoaştere dă naştere la acordarea unităţilor şi creditelor lor ECVET corespunzătoare,
conform regulilor sistemului "de origine" (în caz că nu este disponibil încă un sistem instituţional
“de origine”, un sistem experimental bazat pe un acord reciproc între parteneri). Validarea şi
recunoaşterea de către instituţia competentă "de origine" depinde de evaluarea reuşită a
rezultatelor de studii de către instituţia competentă "gazdă", în concordanţă cu procedurile
convenite şi criteriile de asigurare a calităţii.
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1.3. Credite ECVET
Creditele ECVET furnizează informaţii complementare despre calificări şi unităţi în formă numerică.
Ele nu au valoare independent de rezultatele de studii obţinute pentru o anumită calificare la care
se referă şi ele reflectă realizarea şi acumularea unităţilor. Pentru a permite o abordarea unitară,
pentru utilizarea creditelor ECVET, se utilizează o convenţie conform căreia sunt alocate 60 puncte
rezultatelor de studii aşteptate a se obţine într-un an de VET formal cu frecvenţă la zi.
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