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Rectorul Universității din București, profesorul Marian Preda:  
„(...) Utilizarea unităților mici de învățare, a modulelor, a micro-creditelor  

(micro-credentials) și a micro-certificatelor poate oferi un acces mai larg studenților   
non-tradiționali și, de asemenea, studenților cu cerințe educaționale speciale, la 

experiențe valoroase de învățare în instituțiile de învățământ superior” 

Profesorul Marian Preda, reprezentantul Universității Europene CIVIS, 
în cadrul întâlnirii consultative a Comisiei Europene cu Alianțele de Universități Europene 

Luni, 7 februarie 2022, Rectorul Universității din București, profesorul Marian Preda, a participat 
la masa rotundă organizată de către Comisia Europeană pe tema dezvoltării la nivel european a 
micro-creditelor (micro-credentials) în spațiul învățământului superior. Marian Preda a fost astfel 
vocea Alianței CIVIS în consultarea cu Mariya Gabriel, Comisarul European pentru Inovare, 
Cercetare, Cultură, Educație și Tineret.  

În numele celor 10 universități membre ale Alianței, rectorul Marian Preda a accentuat faptul că 
Universitatea CIVIS are deja o experiență bogată în dezvoltarea și implementarea unor noi 
construcții educaționale inovative, cum este cazul microprogramelor, ca soluții eficiente și 
practice pentru a veni în sprijinul tuturor categoriilor de studenți, precum și a persoanelor înscrise 
în învățarea pe tot parcursul vieții, în căutarea unor trasee rapide pentru îmbunătățirea 
competențelor sau pentru sprijinirea dobândirii de noi competențe într-un context european. 

Rectorul Preda a arătat că universitățile CIVIS au înțeles nevoia de inovare și transfomare a 
curriculumului academic, în strânsă legătură cu nevoile de formare ale studenților tradiționali și 
non-tradiționali, pilotând deja noi componente educaționale (cum sunt microprogramele 
transdisciplinare), bazate pe filosofia „micro-credentials”, în vederea implementării de programe 
flexibile de studii. 

„Propunem, în acest sens, un cadru modern și modele flexibile de proiectare a învățării care să 
stabilească contextul optim construirii Diplomei Europene și pentru promovarea standardelor 
transformaționale la nivel național și regional, menite să producă modernizarea curriculei 



 

 

academice și care să fie bazate pe modularizare, pe recunoașterea învățării, pe mobilitate 
integrată (în toate formatele) și pe pedagogii inovative”, a concluzionat profesorul Marian Preda. 

Consultarea de astăzi cu Mariya Gabriel, Comisarul European pentru Inovare, Cercetare, 
Cultură, Educație și Tineret, vine la scurt timp de la publicarea Comunicatului Comisiei privind 
strategia Europeană pentru universități, care integrează în viziunea sa, sub umbrela 
„universităților ca modele ale stilului de viață European”, dezvoltarea de micro-credite în 
procesele de modernizare și flexibilizare a curriculei academice europene.  

 

Regăsiți anexat acestui comunicat de presă varianta integrală a punctului de vedere CIVIS cu 
privire la micro-creditele academice. 

 

 

 

 

Pentru mai multe detalii: 
Mirabela Amarandei, Purtător de cuvânt al Universității din București 
Telefon: 0745 168 383, e-mail: mirabela.amarandei@unibuc.ro   
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