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Rezumat: Articolul are menirea sã prezinte aspectele legate de recenta aderare a ARACIS
la Reþeaua Europeanã pentru Acreditarea Învãþãmântului Ingineresc (ENAEE) ºi asupra
demersurilor efectuate de ARACIS în vederea acreditãrii pentru obþinerea etichetei EUR-ACE. În
prezent, ARACIS se aflã în procesul de acreditare a sa pentru eliberarea etichetei EUR-ACE
programelor de studii inginereºti. Eticheta EUR-ACE se adaugã acreditãrii naþionale, dându-i o
valoare internaþionalã. Pentru aceasta, trebuie ca programele de studii respective (licenþã sau
masterat, în mod distinct) sã îndeplineascã în totalitate standardele cadru EUR-ACE. Prin eticheta
EUR-ACE se respectã marea diversitate a învãþãmântului ingineresc din cadrul Spaþiului European
al Învãþãmântului Superior, se formeazã un sistem de acreditare a programelor de studii inginereºti
care au obiective ºi aºteptãri comune ºi se faciliteazã recunoaºterea trans-naþionalã a calificãrilor
academice ºi profesionale.

Cuvinte cheie: eticheta EUR-ACE, calificãri profesionale, diversitatea educaþiei inginereºti

Abstract: This article aims to present aspects of the recent accession of ARACIS at European
Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) inquiries carried out and on to
ARACIS accreditation for obtaining EUR-ACE label. Currently, ARACIS is in the process of
accreditation for the release of the EUR-ACE label for engineering studies programs. EUR-ACE
label is added to the national accreditation, giving it an international value. To do this, the respective
programs of study (Bachelor or masters degree, distinctly) must accomplish all the standards of the
EUR-ACE framework. Through EUR-ACE label shall comply with the great diversity of engineering
education in the framework of the European Higher Education Area, forming a system of
accreditation of study programs in engineering that have common goals and expectations and will
facilitate trans-national recognition of academic and professional qualifications.

Keywords: EUR-ACE label, professional qualifications, diversity of engineering education

1. Introducere

În contextul implementãrii Procesului Bologna în þara noastrã, grija pentru un învãþãmânt
ingineresc performant s-a concretizat, printre altele, prin adoptarea unei durate de patru ani, aºa
cum se întâmplã ºi în multe alte þãri. În figura 1 se prezintã durata ciclului I de studii universitare
(licenþã) în spaþiul þãrilor care au aderat la Procesul Bologna.

În figura 2, se prezintã durata ciclului II de studii universitare (master) în spaþiul þãrilor
membre ale Procesului Bologna. Numai din motive de asigurare a calitãþii, sau preponderent din
acest motiv, în þara noastrã, atât ciclul I cât ºi II, de studii universitare, au durate diferite. Învãþãmântul
ingineresc din România se bucurã de aceastã duratã de patru ani a studiilor de licenþã, dar nu numai
durata studiilor asigurã calitatea. Mai existã ºi mulþi alþi factori. Asupra unora dintre aceºtia voi face
referiri în cele ce urmeazã. În schimb, prezentul articol nu face obiectul problematizãrii modului de
implementare ale obiectivelor Procesului Bologna, precum ºi asupra rezultatelor acestora atât la
nivelul Spaþiului European al Învãþãmântului Superior, cât ºi la nivelul sistemului intern de învãþãmânt
superior.
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ARACIS, în dorinþa sa de a rãspunde cât mai corect, imparþial ºi eficient prevederilor legale,
a cãutat sã-ºi adapteze procedurile, standardele ºi criteriile de evaluare a calitãþii în mod diferenþiat,
pe categorii de studii universitare ºi sã atragã în procesul de evaluare personalitãþi ºtiinþifice de
prestigiu din þarã ºi din strãinãtate. În acest context trebuie remarcat faptul cã ARACIS îºi bazeazã
activitatea de evaluare pe 15 comisii de specialitate, iar pentru învãþãmântul ingineresc sunt organizate
douã comisii, cu scopul de a cuprinde cu maximum de profesionalism domeniul vast al ingineriei. În
procesul de evaluare sunt atrase cadre didactice ºi cercetãtori ºtiinþifici cu experienþã ºi recunoaºtere
naþionalã ºi internaþionalã, cuprinse în Registrul Naþional de Evaluatori (RNE). Existã un efort
permanent de perfecþionare a pregãtirii evaluatorilor în domeniul calitãþii (asigurarea ºi evaluarea
acesteia), prin cursuri, seminarii ºi dezbateri organizate la nivel regional sau naþional.

Este cu totul meritoriu ºi efortul ARACIS în domeniul publicistic; existã, tipãrite în limbile românã
ºi englezã, toate documentele care stau la baza activitãþii sale (legi, hotãrâri ale Guvernului, metodologii,
lucrãrile unor manifestãri ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale proprii sau în colaborare º.a.) Aceastã
revistã este ºi ea o dovadã a activitãþii statornice de rãspândire a experienþei în domeniu, de rãspândire a
unor idei, dar mai ales a bunelor practici în domeniul asigurãrii calitãþii, confirmate la nivel naþional,
european ºi chiar mondial. Pentru toate acestea, ARACIS a reuºit sã devinã membru cu drepturi depline
în cadrul Asociaþiei Europene pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior (ENQA). Un membru
al conducerii sale sã fie ales în structurile de conducere a acestei prestigioase organizaþii.

Urmare a activitãþii desfãºurate, a standardelor ºi metodologiilor utilizate, care confirmã
deplinul acord cu standardele Europene de asigurare a calitãþii în învãþãmântul superior, ARACIS
este recunoscutã pe plan European ºi prin înscrierea sa în Registrul European de Asigurare a Calitãþii
pentru învãþãmântul superior (EQAR). În prezent, EQAR cuprinde 24 de agenþii de asigurare a calitãþii,
care activeazã în 23 de þãri, iar alte 5 agenþii din Spania, Franþa, Finlanda ºi Danemarca sunt în
procedurile de acceptare.

2. ENAEE ºi eticheta EUR-ACE

Recenta aderare a ARACIS la Reþeaua Europeanã pentru Acreditarea Învãþãmântului Ingineresc
(ENAEE), dovedeºte atenþia deosebitã acordatã acestei arii vaste ºi deopotrivã importante pentru
dezvoltarea economicã, reprezentatã de învãþãmântul ingineresc. Aderarea la ENAEE se face în
condiþiile exigenþelor cerute de organismele europene. În prezent, ARACIS se aflã în procesul de
acreditare a sa pentru eliberarea etichetei EUR-ACE programelor de studii inginereºti. Eticheta EUR-
ACE se adaugã acreditãrii naþionale, dându-i o valoare internaþionalã. Pentru aceasta, trebuie ca
programele de studii respective (licenþã sau masterat, în mod distinct) sã îndeplineascã în totalitate
standardele cadru EUR-ACE. Prin eticheta EUR-ACE se respectã marea diversitate a învãþãmântului
ingineresc din cadrul Spaþiului European al Învãþãmântului Superior, se formeazã un sistem de
acreditare a programelor de studii inginereºti care au obiective ºi aºteptãri comune ºi se faciliteazã

Fig. 1 Durata ciclului de licenþã Fig. 2 Durata ciclului de master
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recunoaºterea trans-naþionalã a calificãrilor academice ºi profesionale. Pânã la finele anului 2010,
sistemul creat pentru acordarea etichetei EUR-ACE cuprindea un numãr de 7 þãri ºi respectiv 699 de
programe. Pentru detalii a se vedea tabelul 1.

Tabelul 1. Statistica programelor de studii cu eticheta EUR-ACE

Agenþia Þara Programe
de licenþã

Programe
de master

Alte
programe Total

ASIIN Germania 134 111 0 245

CTI Franþa 0 227 2 229

EI Irlanda 70 24 0 94

EC Regatul Unit  0 1 0 1

OE Portugalia  0 1 3 4

MÜDEK Turcia 78 0 0 78

RAEE Rusia   9         9 30 48

TOTAL 699

Beneficiarii etichetei EUR-ACE pot fi grupaþi în urmãtoarele categorii:
a) sisteme de învãþãmânt superior ingineresc;
b) studenþi;
c) angajatori,
d) agenþii de acreditare;
e) organizaþii profesionale inginereºti.
Pentru fiecare din aceste categorii existã avantaje, facilitãþi sau efecte benefice, care pot fi uºor

depistate, dar care sunt recunoscute la nivel European. Tabelul 2 prezintã o sistematizare a acestor beneficii.

Tabelul 2. Avantajele etichetei EUR-ACE

Categorii de beneficiari Avantaje

Sistemul de învãþãmânt
superior ingineresc

• O certificare suplimentarã a calitãþii educaþiei.
• Programul corespunde standardelor academice ºi profesionale.
• Asigurarea cã programul corespunde standardelor de calitate stabilite
pentru profesia de inginer.
• Verificare în raport cu alte programe Europene.
• Informaþii corecte asupra calitãþii programelor de licenþã, pentru admiterea
în ciclul de master.
• Stimularea studenþilor de a alege un program cu eticheta EUR-ACE.

Studenþi

• Asigurarea cã programul cu eticheta EUR-ACE® corespunde înaltelor
standarde Europene ºi internaþionale.
• Faciliteazã admiterea la programele de master cu eticheta EUR-ACE, în
alte sisteme de învãþãmânt superior.
• Eticheta de calitate suplimentarã, recunoscutã de angajatori în Europa.
• Recunoaºterea internaþionalã a nivelului studiilor în condiþiile unor
standarde profesionale.
• Reglementãrile organizaþiilor profesionale acceptã programele cu eticheta
EUR-ACE, în condiþiile cerinþelor de formare a inginerului certificat.
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Calitatea de membru al ENAEE a condus la organizarea unei comisii de specialitate (Comisia
15) cu atribuþii specifice, numitã Comisia angajatorilor.  Aceastã comisie a realizat, pânã la cest
moment, standardele specifice pentru programele inginereºti ºi neinginereºti, din perspectiva
angajatorilor, al cerinþelor pieþei muncii ºi al integrãrii universitãþii în mediul socio-economic în care
se aflã, în concordanþã cu standardele cadru ale ENAEE, valorificând experienþa din alte þãri, în mod
deosebit din Portugalia. Standardele propuse de Comisia angajatorilor, nu substituie standardele
specifice ale comisiilor de ºtiinþe inginereºti. Mai mult, îndeplinirea acestor standarde reprezintã
cerinþe minime obligatorii pentru evaluarea în vederea dobândirii etichetei EUR-ACE.

De asemenea, aceste standarde specifice, aprobate de Consiliul ARACIS în ºedinþa din 25
noiembrie 2010, au fost utilizate experimental în evaluarea unor programe de studii inginereºti din
Universitatea „Politehnica“ din Bucureºti, Universitatea „Politehnica“ din Timiºoara ºi Universitatea
Tehnicã din Cluj-Napoca. Cu siguranþã, rezultatele acestor evaluãri ºi conþinutul standardelor specifice
vor face obiectul unor analize la diferitele niveluri ale procesului de decizie din cadrul ARACIS.
Forma finalã adoptatã, a standardelor specifice pentru acordarea etichetei EUR-ACE, va fi postatã pe
site-ul ARACIS ºi va putea fi cunoscutã din timp de cãtre studenþi ºi de cãtre furnizorii de educaþie.

3. Un plus de calitate

Scopul principal al proiectului EUR-ACE, de la început a fost acela de a dezvolta un set de
standarde ºi proceduri pentru a compara, într-o manierã cât mai obiectivã, programele de studii de un
anumit nivel din Europa, care au contribuit la formarea profesiei de inginer. Standardele cadru EUR-
ACE disponibile la ora actualã, aprobate de Consiliul de administraþie al ENAEE la 5 noiembrie
2008, sunt rezultatul unor dezvoltãri succesive a lor, al unor teste, comentarii ºi analize între partenerii
de proiect, reprezentanþii grupurilor de interese, academice ºi neacademice, desfãºurate în mai multe
þãri din Europa.

Din perspectiva rezultatelor programelor de studii, criteriul principal pentru standardele cadru
EUR-ACE, aceste standarde conþin 21 caracteristici (rezultate scontate) pentru programele de studii
de licenþã ºi 19 caracteristici, pentru programele de studii de master, care sunt grupate în 6 abordãri
majore, aºa cum sunt prezentate în tabelul 3.

Angajatori

• Competenþe ale absolvenþilor: cunoºtinþe, înþelegere, deprinderi practice,
la nivelul standardelor internaþionale.
• Informaþii corecte asupra calitãþii programului absolvit de candidat, fãrã a
cunoaºte detaliile.
• Verificarea programului nu numai din punct de vedere al standardelor
academice ci ºi al aspectelor relevante pentru profesie.
• Completarea Suplimentului la Diplomã (care furnizeazã un punct de
vedere academic).

Agenþii de acreditare

• Oferã o etichetã de calitate suplimentarã beneficiarilor sistemului de
învãþãmânt superior.
• Certificarea calitãþii agenþiilor de acreditare în conformitate cu
Standardele generale Europene ºi cerinþele angajatorilor.
• Integrarea în reþeaua Europeanã a profesiilor inginereºti.
• Posibilitatea acreditãrii în alte þãri europene, fãrã nici o agenþie autorizatã.

Organizaþii profesionale
inginereºti

• Garanþia cã absolvenþii corespund cerinþelor educaþionale pentru intrarea
în registrul lor (dacã organizaþia a stabilit standarde educaþionale proprii la
nivelul EUR-ACE).
• Federaþia Europeanã a Asociaþiilor Naþionale de Inginerie (FEANI) în
mod automat include programele acreditate EUR-ACE în Index-ul lor
pentru programele de inginerie recunoscute la nivel European.
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Tabelul 3. Rezultatele scontate ale programelor de studii

TIPUL
ABORDÃRII

REZULTATE SCONTATE

Licenþã Master

1 Cunoºtinþe ºi
înþelegere

1

Absolventul ar trebui sã fie capabil
sã facã legãtura dintre cunoºtinþele
programului de studii absolvit ºi
cunoºtinþele de bazã, pe care
acestea se bazeazã, din domeniul
fundamental de ºtiinþã, artã, culturã
– ªtiinþe exacte

1

Absolventul trebuie sã fie capabil
sã identifice, reproducã ºi
interpreteze subiecte legate de aria
sa de expertizã, prin cunoºtinþele
ºtiinþifice, matematice ºi inginereºti
dobândite. Absolventul trebuie de
asemenea sã dovedeascã aceeaºi
abilitate, însã în altã mãsurã, atunci
când este vorba de subiecte din alte
domenii de expertizã.

2

Absolventul trebuie sã fie în stare
sã identifice, reproducã ºi
interpreteze conceptele de bazã din
ramura sa tehnicã ºi sã evidenþieze
aspectele concrete de realizabilitate
a respectivelor concepte.

2

Absolventul trebuie sã fie capabil
sã formuleze opinii susþinute despre
evoluþiile ºi trendurile în cercetare
în domeniul sãu de expertizã,

3

Absolventul ar trebui sã distingã, la
nivelul unor cursuri, deosebirile
dintre programele de studii ale
domeniului studiilor de licenþã
absolvite, sesizând domeniile
specifice ºi cele de graniþã.

- -

4

Absolventul trebuie sã fie capabil sã
identifice aspectele multidisciplinare
prezente in produsele realizate in
domeniul studiilor de licenþã
absolvite.

- -

2 Analizã
inginereascã

1

Absolventul ar trebui sã fie capabil
sã lucreze în echipã, sau
independent, în cercetarea ºtiinþificã
aplicativã, la nivelul studiilor de
licenþã.

1

Absolventul trebuie sã fie capabil
sã înþeleagã complexitatea
problemelor uzuale, neuzuale ºi
nedefinite ºi sã formuleze ipoteze,
soluþii de testare, sã identifice
factorii principali care influenþeazã
rezultatele.

2

Absolventul trebuie sa fie capabil,
ca pe baza cunoºtinþelor dobândite,
sã identifice,  în urma unei analize,
specificitatea produselor, a
proceselor lor de realizare.

2

Absolventul trebuie sã poatã sã fie
capabil sã foloseascã cunoºtinþe
fundamentale completate cu noi
abordãri ºi teorii pentru a investiga
ºi rezolva probleme tehnologice cu
tehnici actualizate.

3

Absolventul ar trebui sã cunoascã ºi
sã utilizeze mijloacele moderne de
modelare, simulare (programe
CAD) ºi de calcul din domeniul
studiilor sale de licenþã, studiate în
facultate sau dobândite ulterior prin
studiu personal.

3

Absolventul trebuie sã fie capabil
sã conceapã modele care
interpreteazã procese ºi fenomene
naturale cu analizã  numericã ºi
sisteme digitale ºi analogice ºi sã
adapteze iterativ modelul.

- - 4

Absolventul trebuie sã fie capabil
sã gãseascã soluþii inovative
folosind modele actualizate ºi sã
testeze utilizarea instrumentelor,
sistemelor ºi proceselor non-
tradiþionale.
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3 Proiectare
inginereascã

1

Absolventul ar trebui sa fie capabil
sã conceapã proiectul intr-o
abordare orientatã spre capacitatea
de realizare a  acestuia, în
concordanþã cu modalitãþile
concrete de fabricaþie.

1

Absolventul trebuie sã aibã
capacitatea de a concepe soluþii
luând în considerare aspecte de
mediu ºi economice pe parcursul
derulãrii proiectului ingineresc, sã
foloseascã metodologii ºi modele
pentru a optimiza soluþii ºi sã
colaboreze cu ingineri ºi alþi
specialiºti din alte specialitãþi.

2

Absolventul trebuie sã facã dovada
capabilitãþii sale de a utiliza metode
CAD inclusiv cele specifice
fabricaþiei (Computer Aided
Manufacturing)

2

Absolventul trebuie sã aibã
capacitatea de a aplica soluþii
inovative ºi de a evalua
aplicabilitatea lor în proiectarea
bunurilor, sistemelor ºi proceselor.

- - 3

Absolventul trebuie sã aibã
capacitatea de a stabili condiþii,  de
a formula ipoteze ºi testa modele
pentru a evalua soluþii, situaþii
nedefinite ºi parametri nedefiniþi,
luând în considerare ºi compensând
previziunile neadecvate.

4 Investigaþii

1

Absolventul ar trebui sã desfãºoare
în mod independent sau în echipã,
activitãþi de documentare
bibliograficã adecvatã unui interes
definit ºi sã utilizeze baze de date în
format scris sau electronic.

1

Absolventul trebuie sã fie capabil
sã utilizeze diferite instrumente
pentru a identifica, localiza, obþine
ºi organiza datele solicitate pentru
un anumit scop.

2

Capacitatea absolventului de a
concepe experienþe adecvate, de a
face analize corecte ºi a stabili
concluzii valoroase, utile scopului
urmãrit. 2

Absolventul, atunci când este expus
unei probleme din domeniul sãu de
expertizã, trebuie sã fie capabil sã:
conceapã experimente; conceapã
modele; foloseascã ºi/sau
construiascã ºi/sau adapteze
echipamente sau sisteme în scopuri
analitice.

3

Absolventul ar trebui sã posede
abilitãþi de lucru ºi de organizare a
lucrului în ateliere sau laboratoare. 3

Absolventul trebuie sã fie capabil
sã interpreteze date experimentale
ºi bibliografice ºi sã adapteze
proiectarea de modele odatã cu
menþinerea unui sens fizic.

- - 4

Pentru cercetare în domeniul sãu de
inginerie, absolventul trebuie sã
aibã abilitatea de a explora
utilizarea tehnologiilor dovedite,
sau a tehnologiilor noi, sau
emergente în aplicaþii anterior
netestate.

5
Practicã
inginereascã

1

Absolventul trebuie sã facã dovada
capabilitãþii sale de a justifica
soluþia tehnicã preconizatã ºi de  a o
folosi în realizarea produselor
dezvoltate de el in cadrul
proiectelor.

1

Absolventul trebuie sã fie capabil
sã aplice diferite instrumente, având
o imagine de ansamblu realistã ºi
integratã asupra activitãþilor
inginereºti ºi a felului în care ele
trebuie sã conlucreze în cadrul
aceluiaºi obiectiv.

2

Absolventul trebuie sã facã dovada
abilitãþii de a optimiza soluþia
tehnicã pe care o propune,
optimizare care sa aibã la bazã
valorificarea cunoºtinþelor sale
tehnice ºi practice.

2

Absolvenþii trebuie sã recunoascã ºi
sã fie capabili sã aplice sisteme
tehnologice, sã cunoascã
particularitãþile ºi utilizarea
acestora, metodele de adaptare
pentru fiecare situaþie.
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3

Absolventul trebuie sã dovedeascã
cunoaºterea tehnicilor ºi metodelor
de investigare din domeniul
studiilor sale de licenþã. 3

Absolventul trebuie sã aibã
capacitatea de a depãºi problemele,
conflictele ºi dificultãþile; el trebuie
sã decidã prin evaluarea
alternativelor, riscurilor,
importanþei ºi prioritãþii.

4

Atitudinea absolventului faþã de
mediul industrial ºi de afaceri,
manifestate în relaþiile cu instituþia
absolvitã, trebuie sã fie de
receptivitate ºi dorinþã de învãþare.

- -

6 Competenþe
transversale

1

Sã dovedeascã o temeinicã pregãtire
profesionalã, iniþiativã constructivã
ºi ataºament ca persoanã fizicã sau
membru al unei echipe. 1

Absolventul trebuie sã acumuleze
abilitãþi de management pentru a
organiza, planifica, controla ºi
coordona; absolventul trebuie sã
aibã sensibilitatea economicã ºi
comercialã care îi faciliteazã
performanþa atunci când desfãºoarã
activitãþi de înaltã responsabilitate.

2

Sã cunoascã ºi sã foloseascã,
cunoºtinþele de bazã ale
comunicãrii, sã cunoascã bine 1-2
limbi strãine. 2

Absolventul trebuie sã poatã sã
înþeleagã ºi utilizeze tehnici de
conducere ºi trebuie sã fie sensibil
la aspectele de mediu al muncii,
precum ºi la siguranþã, mediu ºi
responsabilitatea socialã a celor
implicaþi în activitatea economicã.

3

Sã sesizeze ºi sã aprecieze critic
probleme de legislaþie, de sãnãtate,
de siguranþã, de mediu ºi sã
dovedeascã la nivel individual sau
al unei funcþii cu responsabilitãþi,
promovarea eticii profesionale ºi a
normelor în practica inginereascã.

3

Absolventul trebuie sã aibã
abilitatea de a comunica în diferite
limbi, diferite culturi ºi diferite
contexte pentru a atinge obiectivele
în care este implicat. Abilitatea de a
utiliza dezvoltãri informatice ºi alte
dezvoltãri tehnologice pentru a
comunica mai eficient este de
asemenea solicitatã.

4
Cunoaºterea ºi  aplicarea
managementului de proiect, de
afaceri ºi privind riscurile.

- -

5

Disponibilitatea de participare la
acþiuni sau activitãþi individuale de
autoperfecþionare prin învãþare
permanentã, recunoscutã de
legislaþia naþionalã sau Europeanã
în domeniu învãþãrii pe tot parcursul
vieþii.

- -

TOTAL 21 19

Aºa cum standardele cadru EUR-ACE prevãd, standardele specifice elaborate de Comisia
angajatorilor cuprind ºi criteriile ºi cerinþele pentru evaluarea programelor, care împreunã cu sistemul
de evaluare a rezultatelor scontate prezentate în tabelul 4, reprezintã conþinutul Fiºei-C (una din
fiºele vizitei), organizatã ºi destinatã în mod distinct ciclurilor de licenþã ºi de masterat. Pentru fiecare
din aceste cicluri, se disting cerinþe obligatorii ºi cerinþe specifice, acestea fiind organizate dupã
criterii, standarde de referinþã, standarde minime, indicatori de performanþã, parametrii de evaluare
pentru obþinerea calificativului „ACCEPTABIL“, documente probatorii ºi rubrica de constatãri.

Calificativele care se pot acorda în cadrul procesului de evaluare EUR-ACE sunt
„ACCEPTABIL“, (A), „ACCEPTABIL cu RECOMANDÃRI“, (A&R) ºi „INACCEPTABIL“.
Prezenþa recomandãrilor, de la caz la caz, necesitã o reevaluare dupã o perioadã stabilitã.
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Tabelul 4. Descriptori ai calificãrilor în învãþãmântul superior (ingineresc)

Comparând descriptorii privind calificarea (rezultatul scontat al procesului educativ), folosind
trei standarde bine cunoscute în spaþiul european (tabelul 4), rezultã cu putere sporul de calitate
asigurat de utilizarea standardelor EUR-ACE (mai ales complementarã, cum este cazul în România)
ºi deplina compatibilitate a acestora cu obiectivele ºi acþiunile Procesului Bologna.

4. Concluzii

Standardele elaborate de Comisia angajatorilor îndeplinesc toate cerinþele standardelor cadru
ENAEE, pentru ciclurile I ºi II de studii universitare, la care sunt adãugate standardele obligatorii ºi
alþi parametri de evaluare, diferiþi de standardele specifice ale Comisiilor de ºtiinþe inginereºti.
Evaluarea din perspectiva acordãrii etichetei EUR-ACE determinã o activitate educaþionalã mai bine
ºi mai profund ancoratã în nevoile pieþii muncii, asigurând o angajare mai uºoarã, oferind totodatã o
mai uºoarã recunoaºtere a studiilor ºi a competenþelor angajaþilor – absolvenþi ai programelor de
studii acreditate EUR-ACE.

Îndeplinirea standardelor specifice ale Comisiei angajatorilor asigurã acea calitate a
învãþãmântului ingineresc, care pe lângã uºurinþa angajãrii ºi a recunoaºterii trans-naþionale oferã ºi
un plus de calitate profesiei de inginer, care dã un plus ºi contribuþiei acestuia la dezvoltarea economicã
ºi socialã a spaþiului comun al Uniunii Europene.
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