Studii de caz – nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională
Cipru - acreditarea on-line
“Cipru dezvoltă un proces de evaluare on-line pentru acreditarea furnizorilor de formare
profesională în vederea furnizării unor programe de formare cu finanţare din fonduri publice.”
Cipru a dezvoltat un sistem cu planificare centrală pentru educaţia şi formarea profesională.
Începând din 1979, Autoritatea pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (HRDA) supervizează
formarea profesională şi dezvoltarea planificate şi sistematice ale resurselor umane din Cipru, la
toate nivelurile şi în toate sectoarele, pentru a răspunde nevoilor economiei.
În cadrul activităţilor desfăşurate, HRDA elaborează un sistem de asigurare a calităţii pentru
evaluarea şi acreditarea furnizorilor de formare profesională (formatori, instituţii de formare
profesională şi infrastructuri de formare profesională). Scopul principal al dezvoltării unui astfel
de sistem este stabilirea unor standard minime de calitate şi îmbunătăţirea calităţii formării
profesionale, pentru orice activitate relevantă desfăşurată sau finanţată de HRDA.
În cadrul noului sistem de autorizare, aplicaţiile se vor transmite on-line şi vor fi evaluate după
cum urmează:
• instituţiile de formare profesională sunt evaluate în conformitate cu trei criterii principale:
capacitatea de a organiza şi desfăşura activităţi de formare profesională, resursele umane şi
infrastructura administrativă;
• infrastructura de formare profesională este evaluată în conformitate cu următoarele criterii:
speficaţii generale, sălile în care se desfăşoară procesul de formare, facilităţi administrative,
spaţiul alocat pentru pauzele de cafea, facilităţi igienice, echipamente;
• formatorii sunt evaluaţi în principal în baza calificărilor academice şi profesionale dobândite,
a experienţei profesionale şi de formare; suplimentar, se ia în considerare participarea
acestora la activităţile HRDA de formare a formatorilor şi derularea demonstrativă a unui
exemplu dintr-un program de formare.
Pentru informaţii suplimentare privind Autoritatea pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din
Cipru (HRDA), accesaţi http://www.hrdauth.org.cy. Pentru informaţii privind asigurarea calităţii în
EFP în Cipru, accesaţi http://www.moec.gov.cy, website-ul Punctului Naţional de Referinţă
pentru Asigurarea Calităţii.
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