
Formarea profesională continuă

Statul garantează şi susţine, inclusiv financiar, accesul la educaţie şi formare profesională continuă pentru:
- absolvenții de învățământ preuniversitar;

- absolvenţii de învăţământ superior; 
- toţi cetăţenii care doresc să urmeze programe de educaţie permanentă.

- În instituțiile de învățământ superior acreditate se pot desfășura programe de formare continuă destinate absolvenților de studii liceale, studenților sau absolvenților, cu scopul de a consolida sau actualiza competențele
generale și specifice, care pot avea și un caracter multidisciplinar provenind din diverse domenii științifice, nu neapărat în legătura cu domeniul pe care aceștia îl studiază sau în care își desfășoară cariera profesională.
- Programe de formare continuă pot fi desfășurate și în cadrul altor furnizori de formare cu respectarea prevederilor legale privind asigurarea calității.
- Programele de formare continuă pot avea volume reduse de învățare, vizând rezultate ale învățării corespunzătoare, care se finalizează cu o microcertificare. Rezultatele învățării sunt evaluate în baza unor standarde
transparente și clar definite, vizează cunoștințe, aptitudini și competențe specifice care răspund unor nevoi ale societății, personale, culturale sau ale pieței muncii. Microcertificările aparțin persoanei care le-a dobândit, pot fi
partajate și sunt portabile. Microcertificările pot fi utilizate în mod individual sau pot fi cumulate în vederea obținerii unui certificat corespunzător.
- În vederea organizării programelor de formare continuă, instituțiile de învățământ superior acreditate elaborează un regulament propriu de organizare și desfășurare, care include și procedurile de evaluare internă a calității.
- Programele de formare continuă se pot desfășura în forma de învățământ cu frecvență sau la distanță.
- Programele de formare continuă se finalizează cu un microcertificat sau un certificat, care poate fi emis și în format digital. Acesta poate fi stocat într-un sistem digital, poate fi partajat cu o organizație aleasă de posesor, la nivel
național sau transnațional. Registrul digital este gestionat de ANC și constituit astfel încât toate părțile implicate să poată înțelege conținutul și să fie asigurată autenticitatea certificării.
- Certificarea rezultatelor învățării şi competenţelor dobândite în contexte nonformale şi informale poate fi făcută de organisme abilitate în acest sens, în condiţiile legii;
- Identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale se realizează pe baza unei metodologii elaborate de Autoritatea Naţională pentru Calificări, prin consultarea cu ARACIS,
aprobată prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Educației.
- Cadrul Național al Calificărilor permite recunoașterea, măsurarea și relaționarea tuturor rezultatelor învățării dobândite în contexte de învățare formale, nonformale şi informale și asigură coerența calificărilor și a titlurilor
certificate. Existenta unui cadru național al calificărilor contribuie la evitarea duplicării și suprapunerii calificărilor, îi ajută pe cei ce învață să ia decizii în cunoștință de cauză privind planificarea carierei și facilitează evoluția
profesională, în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.
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Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) 
- organizează Cadrul Național al Calificărilor şi Registrului Național al Calificărilor pe baza corelării cu Cadrul European al Calificărilor, în concordanță 
cu standardele europene;
- corelează educația, în raport de cerințele pieței muncii, cu calificările din învățământul profesional si tehnic, învățământul superior și formarea 
profesionala a adulților

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învătământ Superior (ARACIS)
- elaborează standarde de calitate;
- evaluează extern în vederea acreditării;
- întocmește și avizează rapoarte pe care le înaintează Ministerului Educației, în vederea elaborării actelor normative corespunzătoare.
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