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Obiectivele formării profesionale a adulților

Pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea 
competitivității forței de muncă;

Actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în 
ocupația/calificarea de bază, precum și în ocupații înrudite;

Recalificarea/specializarea, determinată de restructurarea economică, de 
mobilitatea socială sau de modificări ale capacității de muncă;

Însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne, necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

Promovarea învățării pe tot parcursul vieții;



Context:
Ghidul stabilește metodologia cadru privind organizarea programelor de studii postuniversitare - PSP și înregistrarea în Registrul
Național al Calificărilor - RNC, respectiv Registrul Național al Programelor Postuniversitare – RNPP parte a RNC.

PSP. sunt parte din educația permanentă, fiind incluse în învățarea pe tot parcursul vieții alături de alte forme de învățare non
formale si informale.

PSP sunt programe de nivel 6, conform Cadrului național al calificărilor, denumit în continuare CNC, dacă nu se precizează, în mod
expres, alt nivel de calificare.

PSP vizeaza ocupatiile din grupa majoră 2 cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din România - COR/ ISCO-08/ (Clasificarea
Internațională Standard a Ocupațiilor)/ESCO-Clasificarea europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor.

PSP asigură dobândirea de competențe profesionale și generale (cheie /transversale, la locul de muncă, tehnice generale,digitale),si
specifice profesionale (fundamentale ,de domeniu ,de specialitate ,specializare ) în conformitate cu standardele ocupaționale
recunoscute la nivel național/internațional sau solicitările din piața muncii.

PSP utilizează sistemul de credite transferabile existent pentru învățământul superior, conform dispozițiilor in vigoare.

PSP se finalizează fie cu un test/examen de certificare a rezultatelor învățării/competențelor asimilate de cursanți pe parcursul
programului, fie cu examen de absolvire.

Atestarea finalizări PSP se realizează prin certificări parțiale respectiv:

i) atestat de participare;

ii) certificat de competențe cu suplimentul propriu;

iii) certificat de absolvire și suplimentul aferent;



Organizarea programelor de studii postuniversitare

Programele de studii postuniversitare se organizează:

a) de instituții de învățământ superior acreditate, inclusiv prin parteneriate între facultăți și 
departamente/direcți/centre  din aceeași instituție de învățământ superior;

b) prin parteneriate între instituțiile de învățământ superior acreditate;

c) de instituții de învățământ superior acreditate în parteneriat cu furnizori de formare profesională a 
adulților, autorizați;

d) de instituții de învățământ superior acreditate în parteneriat cu angajatori direct interesați.

Programele de studii postuniversitare organizate de către instituțiile de învățământ superior se desfășoară 
în cadrul departamentelor facultăților, departamentelor de formare continuă ,direcțiilor sau centrelor și 
institutelor de cercetare universitare, în domeniile acreditate, pe baza unui regulament propriu de 
organizare şi desfășurare, aprobat de senatul universitar

PSP se pot organiza: 

atât în limba română, cât și în limba minorităților naționale sau într-o limbă de largă circulație.

cu frecvență redusă.

de regula în regim cu taxă , cu finanțare din alte surse/programe sau în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 



Programul postuniversitar de inițiere
Programe de studii postuniversitare de inițiere.
(1) Caracteristici/obiective
PSP de inițiere sunt programe de scurtă durată și reprezintă oferta educațională pentru dobândirea de rezultate ale
învățării (cunoștințe, aptitudini, deprinderi ) conform competențelor solicitate și necesităților: i) activităților din
CAEN, ii) ocupațiilor/profesiilor noi din COR, iii) pentru însușirea de tehnologii noi, iv) informații privind schimbările
din piața muncii, v) pentru noutăți determinate de evoluția științifică și tehnologică a domeniului, care vor genera
ulterior necesitatea urmări de programe de perfecționare/specializare.
(2) Organizare
PSP de inițiere se pot organiza: i) de către instituții de învățământ superior singure, ii) în parteneriat cu alte
institutii de învățământ, iii) în parteneriat şi pe baza unui plan de studii stabilit cu angajatorii, camere de comerț
,patronate ,comitete sectoriale etc.
(3) Condiţii de acces
Au dreptul de a participa la PSP de iniţiere absolvenți, cu diplomă, de studii universitare de licență sau echivalente.
(4) Durată
Durata unui PSP de iniţiere se stabileşte în funcţie de solicitările mediului socio-economic, daca se alocă credite
ECTS, de regulă nu se pot depași numărul de 5 credite.
(5) Certificare
La finalizarea PSP de inițiere se poate susține un examen de certificare a rezultatelor învățării dobândite .
Absolvenții PSP de inițiere primesc atestat de participare din partea instituției de învățământ superior, certificat de
competente cu menționarea rezultatelor învățării dobândite dacă programul s-a finalizat cu examen de certificare.
(6) Asigurarea calității
Asigurarea internă a calității acestor tipuri de programe este în sarcina universității organizatoare acreditată
instituțional în acest sens.
(7) Înregistrarea
Aceste PSP se înscriu în RNPP similar celorlalte programe postuniversitare.
(8) Raportarea
Aceste PSP se raportează la ministerul educației pentru formarea continuă în cadrul învățământului de-a lungul
vieții.



Programul postuniversitar de perfecționare
(1) Caracteristici/ obiective
PSP de perfecționare reprezintă oferta educațională pentru pregătirea profesională prin dezvoltarea/ actualizarea rezultatelor
învățării ( cunoștințe, aptitudini, deprinderi ) aferente unor competențe generale ( cheie/ transversale/ tehnice generale/ la
locul de muncă/ digitale), deja existente sau competente profesionale. SE PERFECTIONEAZA COMPETENTE EXISTENTE .
(2) Organizare
PSP de perfecționare se organizează:
a) Pe baza unor liste de competențe solicitate de piața muncii/ stabilite cu angajatorii, pentru angajații proprii sau terți;
b) Pe baza unor liste de competențe propuse de universitate;
c) Pentru competențe aferente unor funcții de conducere ;
d) Pentru dezvoltarea/ actualizarea de competențe profesionale specifice unei ocupaţii, sau comune mai multor ocupații;
e) Pentru competente aferente standardului ocupațional.
(3) Condiții de acces
Au dreptul de a participa la formarea profesională prin PSP de perfecționare cursanți care au finalizat, cu diplomă, cel puțin
studiile universitare de licență sau echivalente si au competentele necesare pentru a fi dezvoltate/actualizate.
(4) Durată
Durata şi numărul de ECTS alocat pentru un PSP de perfecţionare se stabilesc în funcţie de solicitările mediului socio-
economic, de regulă nu depășesc 15 ECTS.
(5) Certificare
a) PSP de perfecționare se finalizează prin examen de absolvire.
b) Absolvenții acestor programe primesc certificat de competente , însoțit de un supliment descriptiv cu competentele
perfecționate.
(6) Asigurarea calității
Asigurarea internă a calității acestor tipuri de programe este în sarcina universității organizatoare acreditată instituțional în
acest sens.
(7) Înregistrarea
Aceste programe de studii se înscriu în RNPP similar celorlalte programe postuniversitare.
(8) Raportarea
Aceste PSP se raportează la ministerul educației pentru formarea continuă în cadrul învățământului de-a lungul vieții.



Programul postuniversitar de specializare
(1) Caracteristici/ obiective
PSP de specializare asigură dobândirea de rezultate ale învățării (cunoștințe, aptitudini, responsabilitate si autonomie/
deprinderi) pentru competențe noi fie profesionale (fundamentale, de domeniu, de specialitate, de specializare) fie/și
generale (cheie/transversale/tehnice generale /la locul de munca ) pentru practicarea de noi ocupatii .
(2) Organizare
PSP de specializare se organizeaza si au la bază standarde ocupaționale/programe de studii/standarde internaționale și
rezultate ale învățării aferente, care conferă absolventului capacitatea de a profesa o ocupație nouă din grupa de baza a
profesiei /calificări ce o detine .
(3) Condiții de acces
Au dreptul de a participa la formarea profesională prin PSP de specializare cursanţi care au finalizat, cu diplomă, cel puțin
studiile universitare de licență sau echivalente în domeniul fundamental al programului PSP de specializare.
(4) Durată
Pentru PSP de specializare, care vizează dobândirea competenţelor aferente unui întreg standard ocupational de nivel 6,
durata este de minimum 15 ECTS.
(5) Certificare
a) PSP de specializare se finalizează prin examen de absolvire.
b) Absolvenții acestor programe primesc certificat de atestare a competenţelor, însoțit de un supliment descriptiv cu noile
competente dobândite.
(6) Asigurarea calității
Asigurarea interna a calității acestor tipuri de programe este în sarcina universității organizatoare acreditată instituțional în
acest sens.
(7) Înregistrarea
Aceste PSP se înscriu în RNPP similar celorlalte programe postuniversitare.
(8) Raportarea
Aceste PSP se raportează la ministerul educației pentru formarea continuă în cadrul învățământului de-a lungul vieții.



Programul postuniversitar de calificare
(1) Caracteristici/obiective
PSP de recalificare reprezintă oferta educațională pentru pregătirea profesională care conduce la dobândirea rezultatelor
învățării aferente tuturor competențelor, ce permit unei persoane dobândirea unei noi calificări universitare.
Prin recalificare nu se schimba domeniul fundamental al calificări existente.
(2) Organizare
a) PSP de recalificare se construiesc în conformitate cu planul de învăţământ existent la domeniile de licenţă acreditate
aferente calificărilor universitare vizate.
b) PSP de recalificare oferă posibilitatea practicării unor noi ocupaţii din COR/ISCO 08 din grupa de bază aferentă noii calificări
dar din același domeniu fundamental cu calificarea existentă.
(3) Condiţii de acces
Au dreptul de a participa la formarea profesională prin PSP de recalificare cursanți care au finalizat, cu diplomă, cel puțin
studiile universitare de licență sau echivalente in domeniul fundamental al noii calificări.
(4) Durată
Durata exactă a unui program de studii postuniversitare de recalificare se stabilește după ce universitatea organizatoare ia în
calcul echivalarea unor competențe deja deținute de același nivel: transversale/ cheie/ tehnice specifice/ la locul de muncă/
fundamentale/ de domeniu/ specializare. De regula acesta este mai redus cu 25-60% decât cel de licența echivalent
(5) Certificare
a) PSP de recalificare se finalizează prin examen de absolvire/dizertație.
b) Absolvenții acestor programe primesc certificat de absolvire/diplomă, însoțit de un supliment descriptiv.
(6) Asigurarea calității
Asigurarea internă a calității acestor tipuri de programe este sarcina universității organizatoare acreditată instituțional în acest
sens si educațional in domeniul fundamental al noii calificări.
(7) Înregistrarea
Aceste PSP se înscriu în RNPP similar celorlalte programe postuniversitare.
(8) Raportarea
Aceste PSP se raportează la ministerul educației pentru formarea continuă în cadrul învățământului de-a lungul vieții.
Programele de calificare înseamnă urmarea cursurilor de licență in alt domeniu fundamental decât cel dobândit anterior.
Durata maximă este cea a noului program de licență urmat; se pot echivala parțial sau total competentele generale sau
maximum 25% din durata programului de licență nou.



Asigurarea calității programelor de studii postuniversitare

Programele de studii postuniversitare, furnizate de instituțiile de învățământ superior 
acreditate, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare și acreditare academică.

Principiile pentru asigurarea calității:

(1) Asigurarea calității este răspunderea universității ca parte integrantă a gestionării interne 
a programelor de studii postuniversitare.

(2) Asigurarea calității va pune accentul pe efecte și pe rezultatele învățării în corelare cu 
cerințele pieței muncii.

Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a programelor de studii postuniversitare 
implică supunerea acestora unui proces de acreditare corespunzător, care să implice inclusiv  
o agenţie de asigurare a calităţii recunoscută pe plan european.

Asigurarea calității se efectuează pe două nivele:

- Internă. 

- Externă. 



Asigurarea internă a calității 

• PSP se organizează în domeniile fundamentale existente, acreditate deja 
prin evaluarea externă realizată de către o agenție de asigurare a calității.

• Inițiatorul programului pregătește un dosar de acreditare

• Pe baza acestui dosar se parcurg pe rând următoarele etape:
• Verificarea metodologică realizată de direcţia/ departamentul specializat din cadrul 

universității care are atribuţii privind formarea continuă;

• Obţinerea avizului departamentului de asigurare a calităţii din cadrul universităţii;

• Obţinerea avizului Consiliului de Administraţie;

• Obţinerea hotărârii Senatului universitătii.

• Prin Hotărârea Senatului se consideră că programul a primit girul 
universității privind asigurarea calității interne și se încadrează în 
domeniile fundamentale ale universității acreditate extern.



Asigurarea externă a calității 

• Agenţia Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior realizează 
o evaluare periodică instituțională si de programe/domenii de studii.

• Evaluarea instituțională a universității va cuprinde și PSP organizate de 
universitate alături de celelalte programe de studii universitare oferite de 
instituție.

• Pentru evaluarea PSP se va verifica încadrarea acestora în domeniile 
fundamentale acreditate ale universității la nivel de cicluri de licență 
și/sau masterat. 

• Universitățile și implicit PSP, se pot acredita la orice agenție de asigurare a 
calității membră a European Quality Assurance Register for Higher 
Education (EQAR).



În urma asigurării calității:

• Universitatea  primește confirmarea de a organiza PSP pentru domeniile de 
studii universitare deja acreditate la nivel de cicluri de licenţă şi/sau 
masterat.

• Programele de studii postuniversitare organizate de universități acreditate 
instituțional în acest scop se pot înscrie în RNPP.

• Programele de studii postuniversitare înscrise în RNPP se raportează la 
nivel european și sunt  recunoscute în Europass.

• În cazul PSP organizate în parteneriat de universității cel puțin una trebuie 
sa aibă acreditat domeniul fundamental în care se organizează PSP iar 
înscrierea în RNPP o realizează instituția care eliberează actul de studii.

• Dacă actul de studii se realizează prin joint –degree ,toate universitățile 
partenere pot înscrie PSP în RNPP.
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