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transparenţa şi recunoaşterea în întreagă Europa a rezultatelor învăţării şi a calificărilor
profesionale în sectorul turismului de sănătate

Stimate Domn / Doamnă,

Vă adresăm în legătură cu un proiect Leonardo da Vinci, care face parte din Programul de
Învățare pe toata durata vieții al Uniunii Europene 2007 - 2013, care implică o intervenție
multilaterală pentru transferul de inovație axat pe transparența și recunoașterea competențelor și a
calificărilor ale profesioniștilor care activează în sectorul turismului de sănătate, aplicând
instrumentele europene și cadrul European al Calificărilor - EQF și Sistemul European de Credite
pentru Educație și Formare Profesională - ECVET.

REZUMATUL PROIECTULUI
Parteneriatul proiectului
Parteneriatul este format din următoarele organizații:
P0: Várnai Oktatási és Könyvvizsgáló Kft. – Ungaria
P1: Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa – Italia
P2: Diesis Coop – Belgia
P3: COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA – România
P4: Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola – Slovacia
P6: International Wellness Institute – Ungaria
P7: EFEB Üzleti Szakközépiskola – Ungaria
P8: MeMe – Ungaria

Turismul reprezintă una dintre cele mai importante sectoare economice din Ungaria și
Europa, cu o relevanță profesională foarte importantă. În sectorul turismului și a activităților
turistice, putem să observăm creșterea importanței segmentul turismului de sănătate.
Partenerii de proiect (furnizorii de VET, întreprinderi și asociații non-profit care activează în
domeniul turismului de sănătate, având competențe legislative în domeniul turismului și la VET în
nivel regional), au fost de acord cu o intervenție de a pune în transparență și să recunoască
rezultatele învățării caracteristice a profesiilor din domeniul turismul de sănătate, aplicănd și
implementând instrumentelor europene și cadre EQF și ECVET. Aceste intervenţii ar putea avea un
impact semnificativ.
Activitățile majore cu acest scop sunt axate pe MoU (memorandum de înțelegere) conținutul
ECVET (definire domeniului profesioniști în termeni de rezultate ale învățării, maparea lor pe EQF în
cadrul sistemelor naționale de calificări, proiectarea calificărilor în unități transferabile ale
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rezultatelor învățării prin alocarea de credite), și la aplicarea acesteia (contractele de studii, credite
de atribuire, validarea și acumularea transferului prin programe de VET legate cu instrumente
flexibile de validare, transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în contexte formale,
informale și non-formale), precum și pe integrarea și multiplicarea acestor rezultate.
Este așteptat că aceste activități vor spori mobilitatea profesioniștilor din domeniul
turismului de sănătate, contribuind la apariția unor calificări și a standardelor de instruire general
acceptate.
Impactul previzibil al proiectului asupra grupurilor-ţintă este semnificativ, în cadrul
proiectului (cel puțin 50 de profesii din domeniul turismului de sănătate din Europa, dintre care 30 în
Ungaria și 10 din fiecare dintre celelalte țări participante) și, de asemenea, după ce proiectul este
finalizat, prin intermediul activităților de valorificare specifice pe factorii de decizie publici și
sectoriale și asupra utilizatorilor finali, la nivel local, regional, național și european.

Scopuri și obiective
Deoarece unul dintre principalii factori de limitare a oportunităţilor de învăţare şi de muncă,
mobilitate, dincolo de sistemele de VET, pentru profesioniștii din domeniul turismului de sănătate,
este identificat în Europa lipsa definirii şi certificării, de cunoștințele lor, aptitudini și competențe.
Proiectul intenționează să aplice EQF și ECVET la aceste profesioniști, definind acestui domeniu de
calificare în termeni de rezultate ale învățării, maparea lor pe EQF prin cadrelor și sistemelor
naționale de calificări, alocarea de credite în funcție de calificări, cu scopul de a valida transferul și
recunoașterea rezultatelor învățării dobândite prin contexte formale, informale și non-formale.
La aceste obiective sunt prevăzute următoarele obiective:
analiza figurilor profesionale a turismului de sănătate în sistemele de VET europene din
sectorul turistic, clasificându-le în EQF între țările participante și identificarea perimetrului comun ale
figurilor profesionale;
definirea unui plan de acțiune pentru a activa un proces ECVET pentru aceste figuri, începând
cu colectarea, analizarea, adaptarea celor mai bune practici deja realizate privind transparența /
recunoașterea a competențelor / calificărilor și la activarea procesului ECVET;
definirea figurilor profesionale în ceea ce privește activitățile / atribuțiile / competențe /
rezultate unităților de învățare / credite ECVET;
definirea și formalizarea (parteneri și organizații competente și interesate) un memorandum
de înțelegere - MoU ECVET pentru figurilor profesionale;
definirea și formalizarea (de profesioniști din domeniul turismului de sănătate, întreprinderile
în cauză, agenții de formare) ECVET contractele de studii descriind, în conformitate cu
memorandumul de înțelegere, procesele de instruire în contexte formale, informale și non formale,
și credite ECVET asociate să fie obținute;
premiul pentru profesioniștii implicați, de către agențiile de formare în cauză, la sfârșitul
cursului de formare, credite ECVET legate de rezultatele învățării verificate, utilizarea Europass;
transferul, validarea și acumularea creditelor ECVET acordate în sistemele de VET sectoriale /
teritoriale, implicate în memorandumul de înțelegere.
Valoarea adăugată europeană
Propunerea oferă o valoare europeană adăugată semnificativă în ceea ce privește impactul
mobilității europene prin perspectiva sa ECVET. Scopul principal al implementării a procesului ECVET
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este să permită o mobilitate mai uşoară a lucrătorilor și cursanților. Rezultatele educației informale,
incluzând învățarea la locul de muncă, pot fi recunoscute în cazul în care este reglementată de legile
naționale / regionale. Lucrătorii care au petrecut perioade de formare într-o altă țară europeană
trebuie să aibă posibilitatea de a fi recunoscută ca parte a formării lor, de asemenea, în propria lor
țară).
Perspectiva ECVET, care are nevoie de o abordarea la nivel european. Cooperarea europeană
consolidată de proiect, cu participarea semnificativă a întreprinderilor și asociațiilor non-profit care
operează în domeniul turismului de sănătate din Europa va oferi, de asemenea, beneficii vizibile în
ceea ce privește generalizarea efectivă / personalizarea a rezultatelor la nivel european.
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Transfer de inovaţie
Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Titlul proiectului: “Turism de Sănătate: Un proces ECVET pentru a asigura
transparenţa şi recunoaşterea în întreagă Europa a rezultatelor învăţării şi a
calificărilor profesionale în sectorul turismului de sănătate”
Acronimul proiectului: ECVET - HEALTH-TOURISM

WP 2
RAPORT PRIVIND ANALIZA ŞI CERCETAREA DOMENIULUI
TURISMULUI DE SĂNĂTATE ÎN EUROPA

ANALIZA ŞI CERCETAREA PREGĂTITORE AL FIGURILOR PROFESIONALE ÎN
DOMENIUL EDUCAŢIEI TURISMULUI DE SĂNĂTATE ÎN ŢĂRILE PARTICIPANTE
ALE PROIECTULUI

Instrument comun de analiză
1.
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REZUMATUL ANALIZEI ŞI CERCETĂRII PREGĂTITOARE
Scopul Pachetului al doilea de Lucru a fost analiza și cercetarea pregătitoare cu privire la figurile
profesionale în domeniul turismul de sănătate. În cadrul studiului, toate cele cinci țări participante au
colectat profesiile și calificările existente în propriile lor țări ( sistemul lor de VET sau alt sistem de
formare profesională). După această etapă, partenerii din consorţiu au făcut analize cu privire la
calificările cele mai tipice/subiecte educaționale. Prima parte al analizei cuprinde descrierea
profesiilor/ grupurilor de profesii. În a doua și a treia parte au fost întrebări cu privire la
reglementarea anumitor educații, competențe și nivelul EQF al calificării.
Studiul a arătat rezultate interesante. Cercetarea a fost făcut de către cinci țări pe baza sitemul lor
învățământ (Ungaria, Slovacia, România, Italia şi Belgia). Conform cifrelor de la partenerii de
consorțiu, nu există nici o calificare în domeniul turismului de sănătate care pot fi găsită în toate cele
cinci țări. Cea mai comună ocupație a fost instructor de fitness / instructor de fitness pentru grupuri
(în patru țări din cinci). În toate cele patru țări, această ocupație a fost la nivelul EQF 3. Această
ocupație a fost găsită în Ungaria, Slovacia, România și Italia. Belgia este singurul partener care nu a
verificat această ocupație.
Denumirea de recepţioneri a fost cel mai popular, fiind prezentă în toate țările, în Ungaria, Slovacia și
România, precum și în Belgia, chiar dacă nu există o denumire standard, datorită faptului că în
România se numește receptionist hotel (EQF 2), precum și în Ungaria, dar la un nivel mai ridicat. În
Slovacia acesta este managerul de recepție având nivelul 6 al EQF. Situația este, de asemenea,
diferită în Belgia; există o calificare numită recepționer de frumusețe la nivelul EQF 1.
În Ungaria, Slovacia, România și Italia, există calificarea de manager de sport și agrement, dar din
nou, pe diferite nivele de educație din fiecare țară, chiar dacă fac parte din aceeași categorie. În
Ungaria se numește manager de sport, în România manager de activitatea turistică și în Italia
manager de sport, de fitness și wellness. O calificare tipică a fost managerul de spa. Cu excepția
Ungariei și României ar putea fi găsită în fiecare țară participantă (Slovacia, Italia, Belgia), dar nu este
evident la ce nivel de calificare.
S-a observat o corespondență bună în trei țări privind maseurul și managerul de vânzări în profesiile
din domeniul turismului (Ungaria, România și Slovacia). Maseurul se situează la nivel EQF 2-3 în
fiecare țară. Maseurul, sport maseur sau de agrement, au fost descrise, de asemenea. Managerul de
vânzări în turism a fost una dintre cele mai înalte calificare; este la nivelul 5 al EQF peste tot. Celelalte
conformități au fost între Ungaria, Slovacia și România. În cele trei țări pot fi găsite următoarele
calificări care au legătură cu domeniul turismului de sănătatea: animator (în Ungaria se numește
organizator de evenimente culturale), cosmeticiană, coafor, manichiuristă, antrenor personal,
asistent medical fizioterapeut, însoțitor de bazin, ghid turistic.
Pentru a asigura o gândirea comună privind WP3, partenerul coordonator a sugerat alegerea a 3
ocupații/calificări care se potrivesc cu constatările reieșite din analiză. Acesta s-a realizat practic prin
alegerea acelei calificări care pe baza cercetărilor sunt cele mai răspândite și au fost la nivelul EQF
similar. Cele mai populare calificări au fost instructor de fitness, instructor de fitness pentru grupuri
care a avut una din nivelul EQF mai ridicat (conform cercetărilor ). Deci P0 a sugerat alegerea acestei
profesii să fie subiectul următoarelor activități comune. Recepționerul și managerul de sport și a
timpului liber au fost, de asemenea, în multe țări enumerate ca profesii care au legîtură cu turismul
de sănătate. Recepţionerul s-a regăsit la niveluri foarte diferite de EQF: de la EQF la 1 la 6 al EQF.
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Managerul de sport şi timp liber a fost analizat de către unele țări, dar conținutul activităților sale au
fost foarte diferite. În Ungaria cea mai mare parte a activităților este în legătură cu sportul, în
România accentul constituie turismul și în Italia primează componenta de fitness-wellness.
Diferențele mari în abordare și descriere ar fi făcut dificil lucrul cu aceste calificări. Situația a fost
complet diferită în cazul maseurului, care a fost, de asemenea, analizată de către trei țări. A avut, de
asemenea, sub sectoare, dar acestea au fost similare. Maseuri de sport, agrement și tradiționali au
aceeași bază, astfel munca noastră comună ar putea fi eficient în cazul acestei calificări. În al treilea
rând partenerul coordonator a sugerat managerul de vânzări în turism, pentru că a apărut în mai
multe țări și peste tot, la nivelul 5 de EQF.
La a doua întalnire de consorțiu la Bruxelles, partenerul coordonator a prezentat rezultatele:
rezumatul analizei și cercetărilor de pregătire în domeniul al figurilor profesionale în turism de
sănătate, și astfel a propus următoarele trei profesii pentru prelucrare:
 instructor de fitness / instructor de fitness pentru grupuri
 maseur
 director de vânzări în domeniul turismului
După o discuție lungă partenerii au fost de acord că directorul de vânzări în domeniul turismului ar
trebui să fie modificat, și profesia aleasă a trecut în managerul în turism de sănătate. De asemenea,
instructorul de fitness / instructor de fitness pentru grupuri a fost înlocuit cu asistentul de fitness /
wellness.
Ulterior
maseurul
a
fost
înlocuit
cu
cosmetician.
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WP 3
PACHETUL DE LUCRU 3
Plan de acțiune pentru procesul ECVET
Planul de acțiune pentru procesul ECVET aplicabil în domeniul
turismului pentru sănătate
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PREZENTARE GENERALĂ A SCOPURILOR, ACTIVITĂȚILOR ȘI PRODUSELOR
ECVET – TURISM DE SĂNĂTATE - PACHETUL DE LUCRU 3
Pachetul 3 ecvet – turism pentru sănătate include acitivitățile menite să definească un plan de
activități coerent pentru activarea procesului ECVET în aria configurațiilor profesionale din turismul
de sănătate, definite în anteriorul pachet 2.
Definirea acestui plan de acțiune ECVET se va înfăptui prin colectarea, analizarea și adaptarea
experiențelor și bunelor practici deja realizate pentru transparența și recunoașterea competențelor
și calificărilor și pentru procesul de activare ECVET.
Legat de experiențele și bunele practici deja realizate cu scopul specific al procesului de activare
ECVET, proiectul se concentrază special pe procesul ECVET activat în cadrul proiectului LdVToI
”Evidențierea competențelor” (www.highlightcompetences.eu), de la definirea și semnarea (deși nu
pentru sectorul turism) a primului ECVET MoU European, devenit oficial la 4 septembrie 2009 la
Atena.
În activitatea de cercetare și colectare a bunelor practice (în primul rând prin analiza la birou) s-a
acordat o atenție deosebită experiențelor legate de transparența și recunoașterea calificărilor și
competențelor în sistemele VET europene ale sectorului de turism pentru sănătate.
Planul de acțiune conține:
- Un raport asupra cercetării, analizării și adaptării experiențelor și bunelor practici deja
realizate pentru transparența și recunoașterea calificărilor și competențelor și asupra
activării ECVET, atât în sectorul turism pentru sănătate cât și în alte contexte EU VET;
- Planificarea activării sistemului ECVET în domeniul configurațiilor profesionale din turismul
pentru sănătate, definirea strategiilor, activităților și instrumentelor de implementat de către
parteneri pentru activarea și dezvoltarea procesului ECVET.
Acest plan, definit pe baza colectării și analizării bunelor practici, se va concentra pe implicarea în
proces, în fiecare țară, a instituțiilor publice competente, a partenerilor sociali interesați și a
furnizorilor VET, și pe metode de proiectare a calificărilor în termeni de unități de învățare și
rezultate cu alocare de puncte VET.
Partenerii au început definirea planului de acțiune ECVET pentru configurații profesionale în turismul
pentru sănătate după a doua întâlnire de consorțiu din Bruxelles (3 și 4 aprilie 2013), prin schițarea
împreună a unui instrument comun ce urmează să fie utilizat de către fiecare partener pentru
activitatea de cercetare și colectare de bune practici în țările participante.
Planul de acțiune ECVET a fost elaborat până la a treia întâlnire de consorțiu din Perugia
(Italia) de la data de 17 și 18 iunie 2013, prin discuții, evaluare și validare comună, în perspectiva
implementării efective pe toată durata proiectului și chiar după acesta.
În următoarele pagini sunt prezentate: instrumentul comun folosit pentru cercetarea bunelor
practici, diferitele bune practici analizate în țările participante și strategia, activitățile și
instrumentele comune rezultate ale planului de acțiune ECVET.
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STRATEGIA PLANULUI DE ACȚIUNE ECVET PENTRU CONFIGURAȚIILE
PROFESIONALE ÎN DOMENIUL TURISMULUI DE SĂNĂTATE
Scopul fundamental al ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE este aplicarea instrumentelor și cadrelor
EQF și ECVET persoanelor incluse în perimetrul profesional comun european în turismul pentru
sănătate, îdentificat de către partenerii din sistemul VET al țărilor participante la activitățile din
pachetul de lucru 2 și finalizate la a 3-a întâlnire de consorțiu din Perugia (perimetrul a fost limitat la
configurațiile clasificate în nivelul 5 EQF și sub acesta, și în cadrul lor), la configurațiile de
Cosmetician, Manager în turismul pentru sănătate și Asistent fitness/wellness ca și domenii
transversale.
Acvititățile majore planificate pentru acest scop se axează pe definiția conținutului
Memorandumului de Înțelegere ECVET (structurarea calificărilor în unități transferabile de rezultate
ale învățării cu alocarea creditelor ECVET), pe formalizarea de cître organizații importante (în special
instituții publice competente în VET și în turismul pentru sănătate, parteneri sociali ai angajatorilor și
muncitorilor, alte asociații interesate și furnizorii de VET pentru sectorul respectiv, la nivel național și
teritorial), și pe aplicarea la nivel individual (prin Contracte de Studii ECVET, programe VET cu
metode de validare flexibile, transfer și recunoaștere a rezultatelor învățării obținute în contexte
formale, informale și non-formale, sitemul de acordare a creditelor ECVET, Transfer, Validare și
Acumulare, aplicând reglementările naționale și regionale), precum și pe integrarea și multiplicarea
acestor rezultate, în perspectiva implementării sale eficiente pe toată durata proiectului și după
încheierea acestuia.
Astfel, strategia (precum și activitățile și instrumentele) procesului ECVET începând cu
Memorandumul de Înțelegere pentru configurațiile profesionale în turismul pentru sănătate sprijinit
de către proiect, trebuie să fie centrat pe implicarea partenerilor cheie în fiecare țară (instituții
publice competente în VET și în turism pentru sănătate, sectorul privat, angajatori și muncitori, alte
asociații interesate și furnizorii de Vet în sistemul respectiv), dar și pe metodele pentru elaborarea
configurațiilor profesionale în rezultate ale unităților de învățare cu alocare de puncte ECVET, pentru
a facilita certificarea rezultatelor de învățare dobândite de specialiștii interesați dincolo de barierele
dintre diferite sisteme VET.
În ceea ce privește metodele de elaborare a configurațiilor profesionale în unități de învățare
cu alocare de credite, pe baza specificațiilor ECVET, proiectul precizează că, pentru activarea și
dezvoltarea procesului ECVET pentru configurațiile profesionale în turismul pentru sănătate,
partenerii vor începe prin definirea perimetrului profesional în cauză în termeni de activități, sarcini,
cunoștințe, abilități, competențe, obiective pentru certificare, unități de învățare și credite ECVET
corespunzătoare, concentrându-se pe elemente standard în toate țările partenere (profil
profesional, specificațiile abilităților, obiective pentru certificare), pe factori subsidiari (modalități de
certificare, validarea învățării formale, informale și non-formale, proceduri, module de calificare), și
pe creditele ECVET alocate unităților de învățare.
În ceea ce privește implicarea, în fiecare țară, a instituțiilor publice competente în VET și în
turismul pentru sănătate, sectorul privat, angajatori și muncitori, alte asociașii interesate și furnizorii
VET din sectorul respectiv, proiectul se concentrează pe integrarea părții tehnice planificate pe
elaborarea calificărilor cu procesul planificat de oferire de informații despre calitatea, relevanța și
eficiența rezultatelor proiectului pentru partenerii cheie, și de asemenea cu procesul planificat să
asigure că rezultatele de succes ale proiectului vor fi transferate factorilor decizionali competenți. La
nivel local, regional, național și european (activități de integrare pentru instituțiile publice
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competente în VET și turism pentru sănătate, și în sectorul privat) și că aceste rezultate vor fi
adoptate și aplicate de utilizatorii finali (activități de multiplicare pentru muncitori și formabili,
furnizori de VET și întreprinderi din sectorul turism pentru sănătate). Acets proces continuu sprijinit
de partenerii de consorțiu și prin activități planificate de zile de informare și grupe de lucru în fiecare
țară participantă, bazate pe nevoile utilizatorului și care vor asigura împărțirea responsabilității
tuturor partenerilor, precum și o interacțiune continuă între ei, pentru asigurarea exploatării
rezultatelor pe tot parcursul proiectului și după încheierea lui.
În concluzie, primul aspect important al procesului este integrarea care trebuie să
caracterizeze conceperea conținuturilor Memorandumului de Înțelegere (și în special elaborarea
configurațiilor profesionale în turismul pentru sănătate) și implicarea partenerilor cheie pentru
asigurarea aprobării procedeelor Memorandumului de Înțelegere la nivel național și regional, în
cadrul sistemelor VET specifice sectorului turismului de sănătate din Europa. Cu alte cuvinte, de la
semnarea Memorandumului de Înțelegere și de la angajamentul partenerilor cheie, în special al
celor care au competențe legislative teritoriale cu privire la calificarea și certificarea profesională (și
în acest caz a celor cu competențe în turismul penntru sănătate) este primul pas pentru
transpunerea eficientă a calificărilor în teritoriile respective și apoi posibilitatea persoanelor de a
obține recunoașterea și cerificarea rezultatelor de învățare dobândite. Este necesar să maximizăm
eficiența acestui proiect prin implicarea acestor parteneri cheie de la început sau cât mai curând
posibil.
În al doilea rând, ținând cont de marile diferențe existente, în special în termeni de calificare
profesională și certificare a competențelor, reguli și proceduri, în sistemele VET europene din țările
participante, este și mai importantă colaborarea partenerilor cheie competenți și interesați din
sectorul public și privat, relevanți din punct de vedere teritorial în acest context.
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ACTIVITĂȚI ALE PLANULUI DE ACȚIUNE ECVET
Activitățile prevăzute de proiectul ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE pentru a aplica
instrumentele și cadrele europene EQF și ECVET specialiștilor din sectorul turism pentru sănătate
încep și includ în special intervențiile ce definesc și formalizează procesele de participare,
Memorandumul de Înțelegere pentru configurațiile profesionale în turismul de sănătate pentru a fi
aplicate persoanelor în faza experimentală pe tot parcursul proiectului și după
încheoereaacestuia.Mai exact aceste activități implică:
- Pregătirea unei ciorne complete a Memorandumului de Înțelegere pe baza
exemplelor de bune practici adunate pe parcursul pachetului de lucru 3 (Evidențierea
competențelor, TANDEM, QUALITOOL, TourBo în Europa, Rețeaua TC ECVET, ECVET –
ALIMENTAȚIE și implementarea ECVET în domeniul sănătății și asistenței sociale
pentru promovarea permeabilității profesionale și a mobilității geografice) și care
conține:
o O introducere referitoare la originea și contextul general al Memorandumul
de Înțelegere, prevederile existente la nivel european legate de
Memorandumul de Înțelegere, definițiile, obiectivele generale și specifice ale
Memorandumul de Înțelegere;
o forma și conținutul Memorandumului de Înțelegere în termeni de
participanți, scop, validare și eficiență;
o calificările care vor fi elaborate pe parcursul pachetului de lucru 4 pentru a
stabili corespondentul european pentru evaluare, transfer și procesele de
acumulare a rezultatelor de învățare dobândite în contexte formale,
informale și non-formale (unități, părți de unități și credite corespunzătoare);
o mecanismele pentru implementarea Memorandumului de Înțelegere și
pentru dialog și cooperare administrativă, reglementările cu privire la
naționalitate, revizuirea contractului și notificarea de sistare a acestuia;
- acitvitățile urmăreau să implice în Memorandumul de Înțelegere pe lângă partenerii
de proiect și instituțiile publice competente în VET și turism pentru sănătate, sectorul
privat, angajatori și lucrători, alte asociații interesate și furnizorii de VET din sectorul
vizat, la nivel local, regional și național, pentru a fi realizate pe parcursul pachetului
de lucru 5;
- formalizarea, de către parteneri și organizațiile competente/interesate deja
implicate, a Memorandumului de Înțelegere cu privire la configurațiile profesionale
europene din turismul pentru sănătate (semnarea oficială a Memorandumului de
Înțelegere va avea loc la sfârțitul pachetului de lucru 5, la a 5-a întâlnire de proiect în
Slovacia);
- aplicarea Memorandumului de Înțelegere, începând cu un test pilot realizat pe
parcusul pachetului de lucru 6, va implica 120 de angajați și practicanți din țările
participante pentru a recunoaște și certifica rezultatele de învățare dobândite și
creditele ECVET confor cu reglementările regionale și naționale asupra procedurilor și
căilor de certificare, validarea învățării formale, informale și non-formale, modulele
de calificare, folosind modele comune pentru Contractele de Studii ECVET și
Suplimentul la CerificatulEuropass.
Considerând problemele deja evidențiate pentru o abordare strategică pentru planificarea
acestui proces (în special, posibilitatea unei implicări prealabile eficiente a unor parteneri cheie care
au competența sau/și interesul în implementarea acesteia și necesitatea implicită de a avea
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competența în fiecare dintre țările participante). Se pare că consorțiul de proiect, în această fază,
trebuie să delege și să implementeze două sarcini specifice suplimentare, pentru a fi realizte de
fiecare țară participantă, aceasta fiind identificarea tuturor partenerilor cheie din domeniul public și
privat la nivel național, regional și sectorial și organizarea și programarea unei inițiative de informare
pentru aceștia.
Legat de aceste sarcini, pe lângă diferențele semnificative dintre sistemele VET din țările
reprezentate în consorțiu, este posibilă definirea și evidențierea unor criterii și instrumente comune,
ușor adaptabile și folosibile de către parteneri în contextul național specific lor.
Cu privire la aceste instrumente și criterii, partenerii de consorțiu trebuie să definească termenii de
”grila de identificare a partenerilor cheie”, care concentreză diferitele tipologii de parteneri cheie
care trebuie implicați în procesul ECVET. Aceasta trebuie completată de către fiecare partener
pentru țara respectivă, apoi trebuie conceput un ”model de scrisoare” pentru a fi folosit la
contactarea și implicarea lor în proiect.
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Programul de învăţare pe toată durata vieţii, Leonardo da Vinci
Transfer de inovaţie
Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Titlul proiectului: “Turism de Sănătate: Un proces ECVET pentru a asigura
transparenţa şi recunoaşterea în întreagă Europa a rezultatelor învăţării şi a
calificărilor profesionale în sectorul turismului de sănătate”
Acronimul proiectului: ECVET - HEALTH-TOURISM

WP 4
PROIECTAREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN TURISMUL DE
SĂNĂTATE ÎN TERMENI DE ACTIVITĂȚI, SARCINI, CUNOȘTINȚE,
DEPRINDERI, COMPETENȚE, CRITERII DE REALIZARE ȘI PUNCTELE DE
CREDIT ECVET

PĂRȚI DIN “TEZAURUL CALIFICĂRILOR PROFESIONALE EUROPENE ÎN
SECTORUL TURISMULUI DE SANATATE”

Noiembrie 2013
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Cuvânt introductiv
Pe parcursul celei de a treia a întalniri trans-naționale (Perugia - Italia, 18-19 iunie 2013), partenerii
ECVET ai Turismul de Sănătate au împărtășit o abordare comună pentru a organiza activitățile
pachetului de lucru 4, cu scopul de a proiecta calificările profesionale europene din sectorul
turismului de sănătate, pornind de la perimetrului calificări profesionale , identificat în mod comun
de către parteneri peste sistemele de VET (sistemul de educație și formare profesională) al țărilor
participante în cursul activitățiilor WP 2 (pachet de lucru 2) . Obiectivul pachetului de lucru 2 (WP2) a
fost de a analiza și de a crea cercetări pregătitoare în domeniul calificărilor profesionale în turismul
de sănătate. În cadrul studiului în cele 5 țări participante (Ungaria, Italia, Belgia, Slovacia și
România)au colectat profesiile din domeniul turismului de sănătate în țările lor din sistemul
VET(sistemul de educație și formare profesională). Rezultatul analizării și cercetarii pregătitoare a
fost de a alege următoarele trei calificări profesionale din turismul de sănătate: maseur, manager în
turismul de sănătate și asistent fitness-wellness. După a doua întâlnire, parteneriatul si-a dat seama
că profesia de maseur trebuie să fie ștearsa, pentru că deja există un alt proiect ECVET cu aceasta
descriere. Pe parcursul celei de a 3 a întâlnire partenerii au discutat despre această situație și au
decis să aleagă calificarea profesională de cosmetician în loc de maseur.
Parteneriatul a decis și a finalizat sa lucreze cu următoarele calificări profesionale:
 Cosmetician
 Asistent fitness-wellness
 Manager în turismul de sănătate
În particular, partenerii au împărtășit în primul rând un cadru general al calificărilor profesionale,
care demonstrează:
a) Domeniu de competență Europeană comună, transversală pentru cele trei calificări în cauză;
b) Trei domenii de competență comune europene, fiecare specifice pentru fiecare calificare;
c) Câteva competențe specifice teritoriale (regionale / naționale) privind calificările.
Conform acestei exprimari a calificărilor profesionale în cauză, partenerii au actionat cu definiția
comună de activități, sarcini, cunoștințe, deprinderi, competențe, criterii de realizare și puncte de
credit ECVET pentru fiecare domeniu principal de activitate, prin intermediul unui instrument comun
elaborat în mod special pentru acest scop. Folosind acest instrument comun, partenerii au proiectat,
din iunie până în noiembrie 2013, domeniile specifice de competență europene pentru fiecare
calificare profesională și domeniile specifice de competență teritorială.
În paginile următoare sunt prezentate calificările profesionale, proiectate de către parteneri, articulat
prin urmărirea celor trei domenii de competență principale.Conținutul primului și celui de al doilea
domeniu de competență sunt comune pentru toate țările participante. Conținutul celui de al treilea
domeniu de competență estearticulat în mai multe "acte adiționale" (addendum), una pentru fiecare
țară participantă, comune pentru calificările profesionale.
Punctele de credit ECVET totale sunt de 120 pentru cosmetician, 60 pentru asistent fitnesswellness, și 120 pentru managerul turismului de sănătate.
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Programul de învăţare pe toată durata vieţii, Leonardo da Vinci
Transfer de inovaţie
Nr. Proiect: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Titlul proiectului: “Turism de Sănătate: Un proces ECVET pentru a asigura
transparenţa şi recunoaşterea în întreagă Europa a rezultatelor învăţării şi a
calificărilor profesionale în sectorul turismului de sănătate”
Acronimul proiectului: ECVET - HEALTH-TOURISM

WP5 - Definiția și semnarea Memorandumului de Înțelegere

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE ECVET PENTRU CALIFICĂRI
EUROPENE ÎN DOMENIUL TURISMULUI DE SĂNĂTATE
Acord oficial între partenerii de proiect, instituțiile publice competente în VET și turistice, parteneri
sociali sectoriali și furnizorilor VET la nivel național / regional / local; stabilire a corespondenței
europene de evaluare, de transfer și acumularea rezultatelor învățării dobândite în contexte formale,
informale și non formale (unitățile, piese unitare, puncte de credit ECVET asociate).

MARTIE 2014
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Stimată Doamnă, Stimate Domn,
În cadrul proiectului ECVET - Turismul de Sănătate, aș dori să vă invităm organizația dumneavostră să
fie partenerul nostru participant la semnarea Memorandumului de Înțelegere (MoU).
Memorandumul de înțelegere este un acord deschis pentru toate organizațiile interesate și, în
special, a autorităților publice competente în VET, sănătate și turism, a partenerilor sociali și
furnizorii de VET care operează în sectorul turismului de sănătate și a altor părți interesate, pentru
a pune în aplicare memorandumul de înțelegere la nivel european, naţional, regional, local și
sectorial, pornind de la partenerii de proiect Leonardo da Vinci TOI "ECVET - Turismul de Sănătate" și
de către organizația de aderare și colaborare la aceasta.
Proiectul în cauză este una ECVET (Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare
profesională) un process pentru a asigura transparenţa şi recunoaşterea în întreagă Europa a
rezultatelor învăţării şi a calificărilor profesionale în sectorul turismului de sănătate.
Scopul principal al proiectului este de a defini și valida competențele profesioniști din domeniul
turismului de sănătate ", printr-un sistem de puncte de credit ECVET recunoscut la primul rănd în
țările a parteneriatului (Belgia, Ungaria, Italia, România și Republica Slovacă) și în cele din urmă, la
nivelul UE.
Ca unul dintre limitării principale ale factorilor oportunități de învățare și de muncă, precum și de
mobilitate în sistemele de VET, este identificat, de asemenea, lipsit de definiție și certificării a
atribuțiilor profesioniștilor, cunoștinte, deprinderi, competențe și criterii de realizare. Proiectul
intenționează să solicite la EQF și ECVET acești profesioniști, definind domeniul de calificare,
cartografiând-l pe EQF prin intermediul unor cadre și sisteme naționale de calificări, în conformitate
cu alocarea a punctelor de credit a calificărilor ECVET, cu scopul de a valida, transfera și recunoște
rezultatelor învățării dobândite în contexte formale, informale și non formale.

Scopul Memorandumului de Înțelegere
Pentru aplicarea ECVET în țările participante a rezultatelor învățării dobândite în contexte de învățare
formale, non-formale și informale în special pentru sectorul turismului de sănătate, in deosebi pentru
calificarile profesionale de operare ca asistent fitness-wellness, cosmetician și manager în turismul de
sănătate, acest Memorandum de Înțelegere stabilește ca fiecare participant:
- acceptă statutul celuilalt ca actori interesați și / sau instituțiile competente;
- acceptă reciproc asigurarea calității, evaluarea, validarea, criteriile de recunoaștere și procedurile
ca fiind satisfăcătoare în scopul transferului de credite;
- este de acord cu condițiile de funcționare a parteneriatului, ca de exemplu obiectivele, durata și
aranjamentele pentru reexaminarea Memorandumului de înțelegere;
- este de acord cu privire la comparabilitatea de calificare în cauză în scopul transferului de
credite, utilizând EQF pentru stabilirea nivelului de referință;
identifică alți actori și instituții competente care pot fi implicate în proces și funcțiile acestora;
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Dacă organizația dumneavoastră este interesată în semnarea memorandumului de înțelegere, sau
având nevoie la mai multe informații despre el sau despre proiectul, va rugam sa ne contactați pe
adresele de mai jos:
Numele persoanei de contact
Numele companiei
Adresa
Număr de telefon
E-mail
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