MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE

‘Codul de identificare’ al Memodandumului de Înțelegere (opțional)

1. Obiectivele Memorandumului de Înțelegere
Memorandumul de Înțelegere1 (Memorandum)crează cadrul pentru cooperarea dintre instituțiile
competente. Acesta are ca scop stabilirea de încredere reciprocă între parteneri. În cadrul acestui
Memorandum de Înțelegere, organizațiile partenere își acceptă reciproc criteriile și procedurile
pentru asigurarea calității, validarea și recunoașterea cunoștințelor, abilităților/aptitudinilor și
competenețelor în scopul tranferului de credite.
Au fost agreate și alte
obiective? Bifați
corespunzător

☐ Nu
☐ Da – acestea sunt:

Pentru mai multe informații și îndrumare cu privire la stabilirea unui Memorandum de Înțelegere a se vedea Ghidul
ECVET: ‘Using ECVET for geographical mobility (2012) - Partea a II-a a Ghidului ECVET – ediția revizuită –
inclusiv
puncetele
cheie
pentru
asigurarea
calității
–
disponibil
la:
http://www.ecvetprojects.eu/Documents/ECVET_Mobility_Web.pdf
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2. Organizațiile care semnează Memorandumul de Înțelegere
Organizația 1
Țara
Numele organizației
Adresă
Telefon/fax
E-mail
Website
Persoană de contact
Telefon/fax
E-mail
Organizația 2*
Țara
Numele organizației
Adresă
Telefon/fax
E-mail
Website
Persoană de contact
Tutore/mentor
Telefon/fax
E-mail
* Se va completa în continuare pentru toate organizațiile partenere semnatare ale Memorandumului de Înțelegere.

3. Alte organizații incluse în acest Memorandum de Înțelegere (dacă este cazul)
Notă explicativă:
Pentru Memorandumurile de Înțelegere încheiate într-un context mai larg (cum ar fi contractele
încheiate de organizații sectoriale, camere de comerț, autorități regionale sau naționale) poate fi
adăugată o listă de organizații (furnizori de educație și formare profesională – EFP, companii, etc.)
care pot acționa în condițiile cadru ale Memorandumului. Această listă poate consta din numele
acestora dau se poate referi la tipul de furnizor EFP. Lista poate fi inclusă ca anexă.
Completați aici.

4. Calificarea (calificările) stabilite prin Memorandumul de Înțelegere
Calificarea 1*
Țara
Titlul calificării
Nivelul CEC (dacă este
cazul)
Nivelul CNC (dacă este
cazul)
Unitățile de rezultate ale
învățării pentru etapa de
mobilitate (a se vedea
anexa, dacă este cazul)
☐ Suplimentul la Certificatul Profesional Europass
Incluse în anexă – bifați
după caz

☐ Rezultatele învățării aferente calificării
☐ Descrierea unităților rezultatelor învățării pentru mobilitate
☐ Altele: specificați

* Se va completa în continuare pentru toate calificările prevăzute în Memorandumul de Înțelegere.

5. Evaluare, documentare, validare și recunoaștere
Prin semnarea acestui Memorandum de Înțelegere confirmăm faptul că am discutat asupra
procedurilor pentru evaluare, documentare, validare și recunoaștere cu am agreat modul în care se
for efectua.
6. Valabilitatea Memorandumului de Înțelegere
Acest Memorandum de Înțelegere este valabil până la data de:
7. Procesul de evaluare și revizuire
Activitatea parteneriatului va fi evaluată și revizuită de: zi/lună/an,
persoană(persoane)/organizație(organizații)

8. Semnături*
Organizația/țara

Organizația/țara

Nume, rol

Nume, rol

Locul, data

Locul, data

* Se va completa în continuare pentru toate părțile semnatare ale Memorandumului de Înțelegere.

9. Infomații suplimentare
Completați aici.

10. Anexe
Completați aici.

