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CIVIS înțelege faptul că micro-creditele (micro-credentials) trebuie să devină instrumente 

operaționale pentru construirea noilor modele educaționale din Europa. 

Universitățile CIVIS au dezvoltat deja microprograme de studii (bazate pe filosofia  

“micro-credentials”), ca o soluție eficientă și practică pentru a veni în sprijinul persoanelor 

înscrise în programe de învățare pe tot parcursul vieții, în căutarea unor trasee rapide pentru 

îmbunătățirea competențelor cursanților sau pentru a-i sprijini în dobândirea de noi 

competențe. Modulele compacte pot fi astfel concepute și implementate în cooperare cu 

angajatorii și pot constitui elemente constructive pentru o certificare completă.  

Înțelegând aceste nevoi pentru inovarea și transformarea curriculumului academic,  

CIVIS a pilotat deja noi componente educaționale (cum ar fi microprogramele 

transdisciplinare), bazate pe filosofia “micro-credentials”, în vederea implementării de 

programe flexibile de studii, a evidențierii transdisciplinarității și a provocărilor societale, 

precum și a construirii unui nou curriculum academic pentru alianță.  

 



 

 

 

 

În acest sens, propunem: 

 o matrice curriculară modernă și modele flexibile de proiectare a învățării, stabilind 

cadrul pentru construirea Diplomei Europene, și 

 promovarea standardelor transformaționale la nivel național și regional, menite să 

producă modernizarea curriculei academice și care să fie bazate pe modularizare, 

recunoașterea învățării, mobilitate integrată (în toate formatele) și pedagogii inovative.  

O economie europeană integrată, competitivă, sustenabilă și fluidă are nevoie de resurse umane 

competente și adaptabile, de profesioniști capabili să își îmbunătățească, dezvolte și combine 

competențele pentru a răspunde eficient cerințelor unei piețe europene și globale a forței de 

muncă, dinamice, flexibile și mai puțin previzibile. În același timp, CIVIS este încrezătoare că, 

prin utilizarea unităților mici de învățare, a modulelor și a  micro-creditelor (micro-credentials), 

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.  

Alianța CIVIS consideră că instituțiile de învățământ superior trebuie să răspundă acestei 

solicitări macro-sociale prin integrarea resurselor și a capacităților noastre în 

universități europene mai puternice și mai competitive, prin trasee educaționale flexibile și 

adaptabile în vederea formării și certificării competențelor europene.  

Credem cu tărie că micro-creditele (micro-credentials) pot deveni instrumente valoroase 

pentru inovarea și transformarea curriculumului academic formal, prin intermediul 

modularizării, al flexibilității învățării, al recunoașterii reciproce, al mobilității integrate și al 

transferabilității.  

Doamnă Comisar Mariya Gabriel, CIVIS este un susținător puternic al micro-creditelor  

(micro-credentials) și, prin urmare, vom contribui cu toate eforturile și capacitățile noastre 

pentru o implementare rapidă și eficientă a acestei inițiative. 

 

Vă mulțumesc! 


