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CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI
„DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE, ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ
ŞI EVALUARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DESCHIS ŞI LA DISTANŢĂ PE BAZA
INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ ŞI STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE CALITATE”
Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, în parteneriat cu FUNDAŢIA „ACADEMIA COMERCIALĂ”
DIN SATU MARE, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie – TEHNE şi S.C.TÜV AUSTRIA
ROMÂNIA, organizează organizează vineri, 17.06.2011, între orele 12.00 – 13.00, la sediul Facultăţii de
Management, Braşov – str. Turnului nr.7, Braşov, conferinţa de lansare a proiectului „Dezvoltarea şi
implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul
superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate
(ODEQA)”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
Proiectul ODEQA îşi propune să vină în sprijinul universităţilor din România, oferind instrumente
inovative, integrate, bazate pe standardele de excelenţă folosite la nivel european şi internaţional, pentru
dezvoltarea învăţământului deschis şi la distanţă.
Proiectul ODEQA se adresează specialiştilor din învăţământul superior – cadre didactice şi
reprezentanţi ai instituţiilor de profil, şi studenţilor din învăţământul superior la distanţă. În cadrul proiectului
se organizează cursuri gratuite, finalizate cu certificări TÜV AUSTRIA ROMÂNIA.
„Împreună cu partenerii acestui proiect vom urmări formularea, validarea şi instituirea unei
metodologii şi a unor proceduri de monitorizare, îmbunăţăţire şi evaluare a învăţământului deschis şi la
distanţă (IDD), conform standardelor internaţionale specifice de calitate.”, a declarat prof. dr. Elena Doval,
managerul proiectului ODEQA.
Principalele activităţi ale proiectul ODEQA vor consta în:
- instruirea unui număr de 2200 de participanţi, provenind din învăţământul superior, dintre care 2000
de studenţi din învăţământul superior deschis şi la distanţă şi 200 de cadre universitare şi specialişti
în domeniul educaţiei şi pieţei muncii;
- validarea a două calificări în domeniul calităţii, conform Cadrului Naţional al Calificărilor în
Învăţământul Superior din România;
- conştientizarea unui număr de 30000 de studenţi şi de 5000 de cadre didactice, privind necesitatea
asigurării calităţii în învăţământul deschis şi la distanţă.
În esenţă, prin obiectivele urmărite, proiectul ODEQA îşi propune dezvoltarea competenţelor de evaluare
a calităţii pentru învăţământul deschis şi la distanţă (IDD).
Rezultatele proiectului ODEQA vor disponibile tuturor universităţilor din România, precum şi autorităţilor
competente, ca instrument de referinţă.
Scopul final al acestor demersuri îl reprezintă creşterea continuă a calităţii învăţământului superior din
România, în vederea dezvoltării competenţelor profesionale şi sporirii şanselor studenţilor de integrare pe
piaţa muncii.
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