Anexa 4

FORMULARUL DE APLICAŢIE PENTRU VALIDAREA
UNEI CALIFICĂRI UNIVERSITARE
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Fişa 1: Prezentarea cererii de validare
A. Calificarea solicitată
Titlul conferit:
Nivelul solicitat:
Domeniul fundamental:
Domeniul de studii:
Denumirea calificării:

B. Organismul care acordă calificarea atestată prin diplomă  sau certificat 
Denumirea furnizorului:
Reprezentat prin (Nume, prenume şi funcţie) :
Semnătura reprezentantului legal:
Ştampilă:

Spaţiu rezervat pentru ACPART

DOSAR Nr.
Expert responsabil:

Data de înregistrare la ACPART :

Reglementări de referinţă:

Data de trimitere la MECI:
Data de trimitere la M.O.:

Informaţiile de publicat în Monitorul Oficial:

Titlul:
Nivelul:

Data de la care intră în vigoare:

Denumirea calificării:
Codul calificării:
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Fişa 2: Date de identificare ale instituţiei care solicită validarea
calificării
1) Numele juridic complet:
-

Adresă:

-

Telefon:

-

Adresă site:

Fax:

E-mail:

2) Statutul juridic:
3) Referinţe de identificare a organismelor (HG, lege) şi datele de atestare:
4) Activităţile desfăşurate de instituţie, relevante pentru calificarea propusă :
Se vor menţiona activităţile referitoare la cursuri de formare, cercetare sau alte
activităţi relevante în domeniu, desfăşurate până în prezent.
5) Alte calificări acordate de instituţie în cadrul aceluiaşi domeniu universitar de
studii sau din domenii apropiate:
Se vor menţiona: titlul conferit, denumirea calificării, data primei promoţii.
6) Statutul instituţiei sau al programului de studii, din punctul de vedere al
acreditării:
Se va indica dacă instituţia care propune calificarea a fost sau este într-un proces de
evaluare de către o agenţie recunoscută în domeniul asigurării calităţii pentru
domeniul din care face parte noua calificare.
6.1 Se vor menţiona programele de studiu înrudite sau apropiate:
- autorizate – numele, data
- acreditate – numele, data
- în curs de evaluare – numele, data depunerii documentaţiei
6.2 Situaţia auditării instituţionale:
 are: data……………………………
 în curs de acordare; data depunerii documentaţiei
 nu are
6.3 Organizaţia are proceduri de promovare a unei noi calificări?
Da 

Nu 

În cazul în care acestea există, ele se vor anexa.
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Fişa 3: Necesitatea şi oportunitatea creării calificării
Demersurile care au condus la propunerea noii calificări:
1) Elemente de fundamentare a calificării :
- Relevanţa calificării faţă de piaţa muncii sau dezvoltarea academică
- Relevanţa faţă de cerinţele tinerilor
- Studii de piaţă, analize, rapoarte, prognoze care justifică propunerea calificării.
(Se vor prezenta în maximum o pagină cu indicarea explicită a anexelor)

2) Prezentarea organizaţiilor consultate pentru identificarea şi conceperea
calificării în discuţie (angajatori, asociaţii profesionale, comitete sectoriale,
sindicate, patronate etc.)
a) Specificul organizaţiei (denumirea, obiectul de activitate);
b) Persoana de contact (date de identificare);
c) Modul de consultare sau colaborare al universităţii cu organizaţia menţionată.

3) Alte informaţii relevante pentru susţinerea propunerii (maximum o pagină)
(Dacă este cazul, se anexează documentele considerate interesante pentru susţinerea
propunerii)
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Fişa 4: Descrierea calificării
A. Ocupaţiile vizate
1) Enumerarea ocupaţiilor care ar putea fi exercitate prin obţinerea calificării
propuse:

2) Compatibilitatea cu Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR):
Da, prin extensie 
Da, prin inserţie 
(În al doilea caz, vă rugăm să faceţi propuneri)

3) Condiţiile cele mai frecvente de exercitare a calificării:
a) Dimensiunea şi domeniul de activitate al posibililor angajatori

b) Ocupaţii posibile asociate calificării

B. Referinţe privind calificarea şi competenţele
- Se va face o descriere a calificării, utilizând Grila 1 şi Grila 2.
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Fişa 5: Conexiunea cu alte calificări
A. Corelaţiile cu alte calificări
1) Precizaţi ce calificări sau competenţe sunt necesare sau admise pentru accesul la
calificarea prezentată (pentru formularea acestor condiţii de prezentare este
recomandabil să se ţină seama, unde este cazul, de cerinţele asociaţiilor profesionale):
- cerinţe
- recunoaştere parţială şi documentele pe baza cărora se realizează acestea
2) Calificarea solicitată figurează explicit printre cerinţele pentru obţinerea altor
calificări?
3) Modul de admitere la studii pentru obţinerea calificării propuse
B. Identificarea calificărilor existente în România în acelaşi domeniu
1) Alte calificări similare existente în acelaşi domeniu, la acelaşi nivel, la nivel
inferior sau superior (se vor preciza universităţile, facultăţile unde există aceeaşi
calificare sau calificări similare, precum şi nivelul acestora)
2) Suprapuneri, incluziuni şi diferenţe privind competenţele furnizate de alte calificări
similare din alte universităţi
C. Corespondenţa cu alte calificări acordate în străinătate, în special în cadrul
Uniunii Europene
1) Identificarea de calificări comparabile:
•

denumirea calificării; nivelul

•

asemănări

•

deosebiri

•

segmentul de piaţă a muncii căruia i se adresează

•

instituţiile care o acordă (se va indica numele instituţiei şi adresa siteului unde se găsesc referinţe)

•

acorduri de recunoaştere a calificării sau a unor competenţe din cadrul
calificării

2) Acorduri instituţionale sau convenţii cu instituţiile din alte ţări privind acordarea de
diplome/ certificate în parteneriat (se va indica acordul sau convenţia, programul, data
semnării şi durata de valabilitate):
•

pentru calificarea propusă;

•

pentru calificări din acelaşi domeniu;

•

pentru alte calificări
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Fişa 6: Regimul de şcolarizare pentru obţinerea calificării
1. Forme de şcolarizare
- învăţământ de zi

 în localitate

 în alte localităţi

- învăţământ cu frecvenţă redusă

 în localitate

 în alte localităţi

- învăţământ la distanţă



2. Tipul de formare pentru obţinerea calificării
-

După un parcurs de formare iniţială

:

 da

 nu

-

După un parcurs de formare continuă

:

 da

 nu

3. Limba de predare

4. Studii organizate în cooperare cu o companie
compania/companiile şi locul de desfăşurare a formării)
-

Compania

-

Nivelul cerut la intrare

-

Durata

-

Credite

(se

va

preciza
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Fişa 7: Referenţialul calificării
1) Planul de învăţământ al calificării şi fişele disciplinelor.
Se vor anexa planurile de învăţământ şi programele analitice.

2) Metodologia de evaluare a competenţelor la finalizarea studiilor.

3) Se va anexa o copie a unei diplome standard, completată pentru calificarea
propusă.

4) Adresa site-ului pe care se găsesc informaţii despre calificările acordate de
instituţia promotoare.
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Fişa 8: Evidenţierea parcursului titularilor de diplomă ∗
A. Structuri de evidenţiere a parcursului absolvenţilor existente în universitate
Dacă universitatea are astfel de structuri, vă rugăm să le menţionaţi şi, eventual, să
indicaţi datele de contact.

B. Utilizarea structurilor
1) Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor ultimelor trei promoţii ale domeniului
de studii
Anul
obţinerii diplomei

Numărul total al
titularilor diplomei

Numărul titularilor care
desfăşoară activităţi în
domeniul lor de pregătire

Numărul titularilor care
desfăşoară activităţi în
domenii conexe

Numărul titularilor
care desfăşoară
activităţi în alte
domenii

2) Comentarii

C. Situaţia titularilor diplomelor şi certificatelor din domeniul calificării, după
forma de învăţământ
Anul
obţinerii
diplomei

∗

Formare iniţială

Formare continuă

Numărul total de
absolvenţi

Opţional. Este un argument suplimentar pentru susţinerea calificării propuse.
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