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În  anumite ţări europene politica naţională de învăţământ se 

dezvoltă într-o direcţie care dă posibilitatea tuturor categorii-

lor de vărstă să dobândească un certifi cat complet de absol-

vire în învăţământul secundar. În privinţa nivelului secundar 

de educaţie vocaţională şi training, proiectul a condus la doua 

arii de dezvoltare diferite: anumite şcoli se pregătesc exclusiv 

pentru studii superioare sau pentru piaţa muncii (Danemar-

ca), iar altele pentru standardul minim de învăţare cu rezul-

tate reduse (Finlanda).  

Când o pondere din ce în ce mai mare a unei categorii de vârstă trebuie să dobândească  

aceeaşi califi care, diferenţa de standarde este mărită. În această situaţie s-a născut nevo-

ia de a da şi a primi o recunoaştere suplimentară elevilor pentru rezultatele excelente de 

învăţare. Mai mult decat atât, nevoia de a motiva elevii să obţină rezultate excelente a ins-

pirat partenerii de proiect să creeze diploma EBBD – o diplomă specială, de excelenţă, care 

oferă benefi cii suplimentare absolvenţilor.  

Pentru implementarea EBBD în cele mai multe dintre ţările europene, acest lucru înseamnă 

că standardul de califi care vocaţională va fi  extins şi în zona competenţelor internaţionale. 

Elevii, cei care au obţinut diploma EBBD, vor avea  califi cări avansate pentru educaţie de ni-

vel superior şi pentru muncă profesionistă  într-un mediu internaţional- atât peste hotare cât 

şi acasă. Misiunea organizaţiei non-profi t, EBBD, este să ofere, pe termen lung, standarde de 

calitate în concordanţă cu certifi catul de excelenţă. Şcolile care vor să înmâneze acest cer-

tifi cat trebuie să implementeze cerinţele din cadrul procesului de acreditare. Acreditarea se 

reînnoieşte la fi ecare trei ani. Asociaţia este deschisă tuturor asociaţiilor care oferă educaţie 

economică, dar şi pentru alte  grupuri interesate. 

Membrii sunt informaţi despre noutăţile diplomei EBBD, şcolile sau programele de studiu 

acreditate şi numărul de diplome oferite în diferite ţări. Scopul diplomei EBBD este să devină 

disponibilă în toate ţările europene pentru nivelul secundar de educaţie în afaceri. Prin 

creşterea numărului de membrii ai asociaţiei şi a numărului de acreditări, intenţionăm să 

asigurăm sustenabilitatea diplomei EBBD.

De aceea venim în întâmpinarea tuturor comunităţilor şi a oamenilor care activează în aria 

educaţiei de afaceri  şi îi încurajăm să contribuie la viitorul diplomei EBBD.

Ritva Saastamoinen Preşedinatele e. V. 

Manager, Relaţii externe | Helsinki Business College

Christiane Wauschkuhn Ritva Saastamoinen

Scopul acestei broşuri este acela de a oferi publicului inte-

resat informaţii despre califi cările adiţionale ale “EBBD”. 

Partenerii proiectului au început să dezvolte conceptele de 

bază încă din anul 2009. Liceele vocaţionale, şcolile  şi alte 

organizaţii au căzut de acord să dezvolte şi să acrediteze o 

califi care adiţională cu scopul de a oferi competenţe 

opţionale elevilor care vizează admiterea în învăţământul 

superior sau celor care au obţinut deja această califi care.

Obţinerea acestui certifi cat nu numai că va potenţa mobilitatea absolvenţilor dar şi 

oportunităţile lor pe piaţa muncii, ca şi dobândirea de competenţe lingvistice şi de afaceri 

– integrate în contextul european. De la conceperea ideii, a devenit evident că, datorită 

diferenţelor dintre sistemele europene de pregătire vocaţională şi profesională, s-ar putea 

dovedi difi cil să defi nim un standard comun.  A fost necesar să parcurgem o serie de etape 

de coordonare. În mod logic, pasul următor a fost să aplicăm pentru un proiect multilateral 

Comenius. Aş dori să profi t de acestă oportunitate şi să mulţumesc agenţiei  executive de 

Educaţie, Audiovizual şi Cultură, pentru sprinjinul şi părerea critică investite în acest 

proiect. Personalul agenţiei a fost întotdeauna dispus să răspundă cu rapiditate întrebărilor  

în mod efi cient.

 Rezultatele acestui proiect sunt acum disponibile; au fost dezvoltate şi integrate 

competenţele şi abilităţile pentru trei arii de învăţare. Competenţele lingvistice, efectuarea 

pregătirii practice în străinătate, simulări de natură economică  şi elementele cu caracter 

bilingv,  au fost reunite într-un curriculum armonios organizat. De asemenea, aş dori să 

mulţumesc partenerilor noştri europeni care au muncit  din greu la crearea conceptului, la 

elementele intrinseci ale curriculumului şi la standardele de competenţă şi certifi care.

Suntem  convinşi că absolvenţii vor obţine un certifi cat complex care reuneşte competenţe 

certifi cate în mod individual. Acesta  le va da posibilitatea să se afi rme şi îi  va infl uenţa în 

alegerea temei examenului de califi care, profesiei şi carierei. Inglobarea diferitelor arii de 

expertiză într-un certifi cat demonstreează standardul de excelenţă. În schimb, absolvenţii 

trebuie să demonstreze că sunt capabili să răspundă aşteptărilor care îi califi că pentru piaţa 

europeană a muncii. Avem încredere că  proiectul va avea un real succes şi sperăm că 

certifi catul EBBD va deveni o califi care general-acceptată şi recunoscută internaţional.

Christiane Wauschkuhn

Director Rudolf-Rempel-Berufskolleg

Coordonator  al proiectului Comenius
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"European Business Baccalaureate Diploma (Diploma de Certifi care Europeană în 

Afaceri) - EBBD" oferă elevilor care au absolvit sau care vizează admiterea în 

învăţământul universitar  sau colegiu comercial, posibilitatea de a ajunge  la un nivel 

înalt de competenţă în domeniile "Economic", "Europa" şi "Mobilitate". 

Aceste competenţe formează un standard omogen în toată Europa şi vor fi  acreditate ca 

"European Business Baccalaureate Diploma - EBBD", fi ind astfel o etichetă a excelenţei, 

care depăşeşte programa naţională/regională. Diferenţele dintre curriculum-ul naţional 

/ regional şi curriculum-ul EBBD trebuie să fi e remediate de către institutiile de 

învătământ; competenţele adiacente trebuie să fi e dobândite de către absolvenţii EBBD. 

Curriculum-ul defi neşte un profi l de absolvent asupra căruia toate instituţiile participan-

te sunt de acord. Acest profi l poate fi  dezvoltat în maniere diferite, în diferite sisteme 

naţionale.

Într-o Europă convergentă, EBBD, în special în şcoli profesionale, ar trebui să promoveze 

dezvoltarea unui standard care ajută mobilitatea absolvenţilor şi cresterea şanselor lor 

de angajare. Ştiintele economice vor fi  evaluate, transparenţa diplomei la nivel euro-

pean va fi  crescută şi va fi  promovată motivaţia de a dobândi competenţe economice. 

În consecinţă, introducerea European Business Baccalaureate Diploma - EBBD conduce 

la o valoare adăugată pentru mediul economic, pentru instituţiile participante, pentru 

mediul educaţional şi pentru absolvenţi. Mai mult decât atât, aceasta îmbunătăteşte 

dezvoltarea unui spaţiu european al educaţiei, în general.

EBBD CURRICULUM 
Grafi cul următor prezintă structura de bază a curriculum-ului EBBD.

Profi lul descrie un absolvent de succes al EBBD, după ce a ajuns la califi cările impuse de 

standardele EBBD. Astfel, profi lul defi neşte obiectivul sau perspectiva aplicării califi cărilor 

pentru un absolvent EBBD (orientarea spre competenţe, orientarea spre rezultate).

Rezultatele învăţării pentru  "Competenţă în afaceri", "Competenţă în Afaceri 

Internaţionale, "Competenţă Europeană", "Competenţă Lingvistică" şi "Competenţe cheie" 

descriu competenţele în diferite domenii considerate ca fi ind necesare pentru a dezvolta 

profi lul unui absolvent. 

Competenţele cheie sunt dezvoltate şi integrate în alte arii de învăţare, respectiv cerinţe 

tehnice (orientarea spre competenţe, orientarea spre rezultate).

"CLIL", "WPA" şi "Proiecte, Simulări", împreună cu "GUEQ", descriu cerinţele tehnice care 

reprezintă  condiţii pentru îndeplinirea standardelor EBBD.
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Profi lul in domeniile de actiune Cerinţe tehnice
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ARIILE DE ÎNVĂŢARE: 
Calea spre absolventul de succes
Curriculumul EBBD cuprinde: ariile de învăţare A,B,C.

Ariile de învăţare sunt subdivizate în următoarele subarii de învăţare:

 A – Competente în afaceri

• A1:  Administrarea Afacerilor pe Piaţa Unică Europeană

• A2:  Economia pe piaţa europeană şi internatională

• A3:  Procesarea informaţiilor din domeniul economic

• A4:  Legile economice naţionale

 B – Competente internationale în afaceri 

• B1:  Marketing

• B2:  Legea Comunităţii Europene şi Legea Afacerilor Internaţionale

• B3:  Contabilitate, inclusiv aspectele internaţionale

• B4:  Politicile  fi scale internaţionale

 C - Competenţă europeană 

• C1:  Cetăţenie  europeană şi context European

• C2: Comunicare inter-culturală şi colaborare

Ariile de învăţare A - C sunt formulate pe baza competenţelor  conforme  Cadrului Euro-

pean al Califi cărilor - EQF. Mai mult decât atât, zona C de învăţare se bazează pe Cadrul 

comun de competenţă European – CFEC. 

Următorul tabel enumeră expresii de operare/descriptori utilizate/utilizati pentru a 

descrie ariile de învăţare A, B, si C

Expresii/Descriptori Activitate

Elevii analizează situaţii şi 
concepte

• cercetând
• identifi când
• selectând
• structurând
• comparând

Elevii aplică metode şi 
proceduri

• calculând
• transformând
• elaborând
• creând

Elevii iau şi evaluează decizii • criticând
• refl ectând
• recomandând
• convingând
• apărând
• negociind

într-un mod independent şi responsabil
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PROFILUL UNUI ABSOLVENT: 
studiind, lucrând şi trâind în Europa.
Absolvenţii de succes pentru EBBD dobândesc competenţe specifi ce cu privire la proble-

mele din afaceri şi economie, precum şi experienţă de mobilitate în cadrul socio-economic 

european. 

Astfel, absolventul EBBD este capabil să studieze, să lucreze şi să trăiască în zona socio-

economică europeană. În timp ce "Trăind în Europa" se referă la competenţe generale, 

competenţele în ceea ce priveşte "Studiind în Europa" şi "Lucrând în Europa" sunt legate de 

zonele de afaceri şi economie. Astfel absolventul îşi cunoaşte propriile puncte tari şi punc-

te slabe şi le evaluează în funcţie de cadrul social. El / Ea comunică în mod efi cient într-o 

limbă străină şi se descurcă în viata de zi cu zi într-un cadru european / internaţional.

Dacă un absolvent de succes studiază după ce şi-a atins competenţele cheie de admitere 

la universitate, el/ea este capabil să  aplice metode, concepte şi proceduri referitoare la 

administrarea afacerilor şi de economie în scopul de a lucra cu competenţe de învăţare în 

contextul european, folosind TIC adecvate.  

De asemenea, ştie să-şi organizeze viaţa de cetăţean într-o ţară europeană şi să 

recunoască importanţa învăţării pe tot parcursul vietii.

Absolvenţii de succes ai EBBD dovedesc competenţe cheie în 

contextul profesional/ vocaţional din Europa. Astfel, ei caută  

oportunităţi de lucru adecvate pe piaţa muncii din Europa, 

aplică pentru locuri de muncă convenabile şi lucrează efi cient 

într-o companie cu profi l internaţional.

Absolvenţii EBBD sunt capabili să:

• cerceteze piaţa achiziţiilor din Europa; 

• facă cercetări legate de  furnizori şi  să sprijine luarea 

 deciziilor în cadrul pieţei achiziţiilor;

• coordoneze resursele şi constrângerile acestora, factorii 

 de producţie şi fi nanţarea acestora în context european;

• ţină contabilitatea managerială, precum şi pe cea   

 comercială ţinând cont de legislaţia natională şi    

 internatională;

• dezvolte concepte şi planuri de afaceri.

Ariile de învăţare

A
Competente 

în afaceri

B
Competente 

internationale 
în afaceri

C
Competenţă 
europeană 

Portofoliul EBBD



CERINŢE TEHNICE
Curriculum-EBBD conţine următoarele cerinţe tehnice D, E, F G şi H  şi condiţii minime 

necesare pentru atingerea standardelor EBBD-în ceea ce priveşte modul de dezvoltare a 

competenţelor.

Competenţele descrise în zonele de învătare A, B, C  şi I (integrate) vor fi  parţial dobândite 

şi demonstrate în cadrul cerinţelor tehnice D, E, F,G şi H.

D: Competenţa de a comunica într-o limba străină

Dezvoltarea competenţelor  de comunicare într-o limbă straină se realizează în limitele 

normelor regionale/ naţionale, conforme instituţiilor participante la EBBD.

Maximizarea competenţelor  de învăţare se bazează pe Cadrul European Comun de 

Referinţă pentru Limbi Străine - CEFR.

Prima limbă străină la nivelul B2, conform CEFR

A doua limbă străină la nivelul B1 conform CEFR

E: Competenţa de a lucra asupra unor subiecte de natură economică 
într-o limbă străină – CLIL

Conţinutul şi învăţarea integrată a limbilor - CLIL. 

CLIL pot fi  predate fi e în prima sau în a doua limbă străină.

Standardele CLIL pot fi  atinse prin intermediul unor 

ore de curs în limita de  

• 180 ore (în cazul a 60 de minute de lectie),

 respectiv 

• 240 ore (în cazul a 45 de minute de lecţie).

În afară de orele de curs, CLIL pot fi  dobandite în 

cadrul simulărilor sau proiectelor  (cerinţă tehnică H) 

în cazul în care prima limbă străină (B2) sau a doua 

limbă străină (B1) este necesară şi  demonstrată.

RELAŢIA DINTRE ARIILE 
DE ÎNVĂTARE ŞI PROFIL:

Profi lul descrie un absolvent EBBD de succes, după ce a ajuns la califi cările în coformitate 

cu standardele EBBD. Astfel, profi lul defi neşte obiectivul sau perspectiva pentru absol-

ventul EBBD (orientarea spre rezultat). 

Pentru a realiza profi lul, rezultatele învăţării  A, B, C, D şi competenţele cheie (integra-

te) ar trebui să fi e dezvoltate. Este, de asemenea, de înţeles, că acest obiectiv poate fi  

atins prin alte mijloace sau moduri (orientarea spre rezultat).

RELAŢIA DINTRE ARIILE DE ÎNVĂŢARE ŞI 
CERINTELE TEHNICE:

Cerinţele tehnice reprezintă condiţii de îndeplinire a standardelor EBBD  ce descriu 

modul în care competenţele urmează să fi e dezvoltate. Competenţele descrise prin rezul-

tatele învăţării  A, B, C  şi I (integrate)  pot fi  dobândite parţial şi trebuie să fi e demon-

strate în timpul competenţelor de limbă străină (D),  CLIL (E), stagiu de muncă în 

străinătate (F) şi simulări, proiecte (G).G.U.E.Q.(Califi carea prin admiterea generală) (H) 

trebuie să fi e dobandită sau prezentă. 
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Cerinţe tehnice
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G: Competenţa de rezolvare a problemelor pentru Situaţii Economice, 
Simulări, Proiecte

În timpul simulărilor sau proiectelor, elevii demonstrează şi dezvoltă competenţele 

dobândite în cadrul zonelor de învătare A, B, C şi I (integrate), prin aplicarea lor într-o 

situatie practic-orientată/profesională.

Simulările şi proiectele sunt o ocazie specială de a dezvolta în continuare EBBD mai ales 

în domeniul "lucrând în Europa".

Exemple de tipuri de simulări: 

stoc-piaţă-simulare, scenariu de afaceri, elevi- întreprinzători, companie de training, 

proiecte practice.

H: Califi carea generală de admitere în învăţământul superior  în 
conformitate cu reglementările sistemului de învătământ naţional sau 
regional

Elevii au dobândit o califi care de admitere în învăţământul superior  în conformitate cu 

reglementările sistemului naţional sau regional de educaţie, care este relevant pentru 

instituţia participantă la EBBD.

F: Competenţa de a acţiona într-un mediu de afaceri în străinătate 
- Munca peste hotare

Plasarea pe piaţa muncii trebuie să aibă loc într-o organizaţie în străinătate în domeniul 

Economic şi Administrativ. Elevii trebuie să fi e în diferite departamente / domenii de 

lucru sau într-un departament / domeniu de lucru realizând diferite sarcini.

Durata:  În general patru săptămâni (sau mai mult, dar nu mai putin de 3 săptămâni!)  

  Dacă este împărţită în secţiuni, fi ecare sectiune trebuie să aibă cel putin

  durata unei  săptămâni.

În cazuri exceptionale, plasarea poate fi  fi nalizată într-o organizaţie internaţională 

activă, în ţara de origine. În acest caz, elevii trebuie să lucreze sau să studieze în 

străinătate (nu neapărat în domeniul Economic şi Administrativ ) pentru o perioadă de cel 

putin patru săptămâni, în afara locului de muncă.

Pe perioada angajării elevii demonstrează şi dezvoltă competenţele dobândite în cadrul 

zonelor de învătare A, B, C şi I (integrate), prin aplicarea lor în practică.

Locul de muncă reprezintă o oportunitate deosebită de a dezvolta în continuare EBBD, în 

special în domeniile  "lucrând" şi "trăind" în Europa. Prin urmare, elevii şi profesorii 

trebuie să dezvolte rezultate ale învăţării bazate pe caracteristicile locului de muncă şi 

potenţialul de  dezvoltare al elevului.

COMPETENTE CHEIE

I: Competente cheie (integrate)

Competenţele cheie sunt dobândite de către absolvenţi în situaţii de învătare, în timp ce 

lucrează,  într-o limbă străină - CLIL, în timpul stagiului de muncă în străinătate şi în 

situaţii de  simulări şi proiecte. 

Sunt dobândite cu precădere următoarele competenţe:

 • I 1: Leadership.

• I 2: Lucru în echipă.

• I 3: Comunicare profesională.

• I 4: Rezolvare de probleme.

• I 5:  Managementul timpului. 

• I 6:  Dezvoltare Personală.

• I 7:  Managementul confl ictelor.

• I 8:  Managementul stresului.

1110

Portofoliul EBBD



DAS RUDOLF REMPEL BERUFSKOLLEG

STANDARDS

Criterii Cerinte Durata
Sp

ec
ifi 

ca
ti

ile
 p

ro
fi l

ul
ui

S1-S7:
Studiind  în Europa

Oferă posibilitatea 
absolvenţilor de a studia, 
munci şi trăi în Europa. 

Detalii pot fi  găsite în 
curriculumul EBBD, itemul 2

pentru profi l:

2 000 de ore 
W1-W11:
Lucrând în Europa

L1-L6:
Trăind în Europa

A
ri

ile
 d

e 
în

vă
ţa

re

A1:
Administrarea aface-
rilor pe Piaţa Unică 
Europeană

Ariile de învăţare  pentru 
dobândirea competenţelor 
de afaceri. 

Detalii pot fi  găsite în curri-
culumul EBBD în itemul 3.2

Pentru A1-C2:
720 de ore de curs

(în cazul în care o oră de 
curs are durata de 60 de 
minute)

respectiv

960 de ore de curs (în cazul 
în care o oră de curs are 
durata de 45 de minute)

A2:
Economie în Piaţa 
Europeană şi în Piata 
Internaţională

A3:
Prelucrarea 
informaţiilor de afaceri.

A4:
Legislatia natională 
pentru mediul de 
afaceri

B1:
Piaţa Mondială

Ariile de învăţare pentru 
dezvoltarea competenţelor 
în afaceri. Detalii pot fi  
găsite în curriculumul EBBD, 
itemul 3.3

O instituţie care oferă EBBD 
poate decide să realize-
ze doar două subarii de 
învăţare din cele patru 
subarii B1, B2, B3, B4.

Cu  toate acestea certifi ca-
tul EBBD trebuie realizat.

B2: Legislaţia Comuni-
tăţii Europene şi legis-
laţia internaţională pen-
tru mediul de afaceri

B3:
Contabilitate – inclusiv 
aspecte internaţionale

B4:
Politici fi scale 
internaţionale şi taxe

C1:
Cetăţenia europeană şi 
contextul european Ariile de învăţare  pentru 

dobandirea competenţelor 
europene.
Detalii pot fi  găsite în curri-
culumul EBBD, itemul 3.4

C2: 
Comunicare şi colabora-
re inter-culturală

Criterii Cerinte Durata

Ce
ri

nţ
e 

te
hn

ic
e

D1:
Prima limbă 
straină

Ariile de învăţare  pentru dobândirea competenţelor într-o limbă străină la 
nivelul B2 (CEFR).

Detalii pot fi  găsite în curriculumul EBBD, itemul 4.2

D2:
A doua limbă 
straină

Domenii de învăţare pentru  dobândirea competenţelor într-o limbă străină 
la nivelul B2 (CEFR).

Detalii pot fi  găsite în curriculumul EBBD, itemul 4.2

E:
CLIL – Învăţare 
integrată pe 
conţinut într-o 
limbă străină

Detalii pot fi  găsite in curriculumul EBBD, 
itemul 2 – 4.3 respectiv specifi caţiile 
profi lurilor S3, S4, W3 şi W4.

Cel putin 180 ore de curs de în 
cazul în care un curs are durata 
de 60 de minute)

respectiv

cel putin 240 ore de curs (în 
cazul în care un curs are durata 
de 45 de minute)
sau metode corespondente

În cazul în care orele de curs 
CLIL depăşesc cerinţele minime, 
cursurile care sunt în plus pot 
fi  punctate în ariile de învăţare  
A1-C2.

F:
Practică la 
locul de muncă în 
străinătate

Detalii pot fi  găsite în curriculumul EBBD, 
itemul 4.4

Cel puţin 2 dintre specifi caţiile ‘’muncind 
în Europa’’ (W1-W11)

Şi cel puţin 2 dintre specifi caţiile ‘’trăind în 
Europa’’ (L1-L6)

1. Acord ECVET
2. Raport.
3. Certifi cat de mobilitate Europass
4. Evaluarea angajatorului.
5. Autoevaluare 
ca înregistrare a performanţei.

În general -  

4 săptămâni (sau mai mult, dar 
nu mai puţin de 3 săptămâni!)

G:
Simulări, proiecte

Detalii pot fi  găsite în curriculumul EBBD, 
itemul 4.5

Cel puţin 2 dintre specifi caţiile ‘’mun-
cind în Europa’’ (W5-W11) trebuie 
însuşite.

Performanţele se înregistrează prin 
folosirea documentaţiei următoare:

1.Documentare individuală pe durata 
simulărillor/proiectelor

2.Prezentări ale procedurilor şi ale 
rezultatelor simulărilor/proiectelor

3.Refl ectare prin evaluare personală

H: Califi cări 
generale pentru 
admitere în învă-
ţământul superior

În concordanţă cu legislatţa natională 
sau cu sistemul de educaţie regional

I: 
Competenţe cheie

Acestea sunt integrate în domeniile de învăţare  A,B şi C şi, de asemenea, 
în cerinţele tehnice D-H.
Sunt dorite cursurile speciale (ex: metode de training) 
Detalii pot fi  găsite în curriculumul EBBD, itemul 5.
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Aalborg Handelsskole, Aalborg, DK
www.ah.dk

Andrássy György Katolikus Közgazdasági 
Szakközépiskola, Eger, HU www.ekszi.hu/

Colegiul economic “Ion Ghica”, Targoviste, RO
www.colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

EU-Geschäftsstelle der Bezirksregierung Detmold, 
Detmold, DE www.bezreg-detmold.nrw.de

European Business Baccalaureate Diploma e.V., DE
www.ebbd-ev.eu

Haaga-Helia University of Applied Sciences Helsinki, FI
www.haaga-helia.fi 

International Business College, Wien, AT
www.ibc.ac.at

Novgorod State University, Novgorod, RU
www.novsu.ru 

Rudolf-Rempel-Berufskolleg Bielefeld, DE
www.rrbk.de

Summa Business, Eindhoven, NL
www.summa-business.nl

Helsinki Business College, Helsinki, FI
www.businesscollege.fi 

Aalborg Handelsskole

Business Competence in Europe.

ACCREDITARE ŞI CERTIFICARE
Procedura
În prezent (status la 01 aprilie 2013) există două posibilităţi de acreditare 

ca Şcoală EBBD:

1. De către o institutie guvernamentală ofi cială – ex: un minister al respectivului 

 stat sau al respectivei regiuni

2. De către organizaţia non-profi t EBBD e.V din Germania. Aceasta organizaţie   

 garantează sustenabilitatea implementării şi distribuirea ‘’Diplomei de Bacalaureat  

 EBBD’’ în cadrul instituţiilor educaţionale din ţările europene după terminarea   

 proiectului Comenius.

Principalul grup ţintă pentru acreditare îl reprezintă liceele vocaţionale/economice care 

vor să ofere elevilor lor posibilitatea obţinerii unui certifi cat EBBD.

Pe termen mediu, de asemenea, alte instituţii educaţionale capabile să ofere module 

EBBD vor fi  încorporate – ex. şcoli sau universităţi de limbi străine. 

Startul pentru ‘Şcolile EBBD’ este programat pentru anul şcolar 2013-2014, când proiectul 

UE se va fi  terminat după 3 ani de acţiune (octombrie 2010-septembrie 2013). Există, 

totuşi, posibilitatea evaluării EBBD pe durata proiectului UE prin aplicarea pentru “EBBD 

– şcoală pilot”.

Paşii acreditării ca ‘EBBD – şcoală pilot’ (până la 30 septembrie 2013):

» Vă rugăm să downloadaţi scrisoarea noastră de intenţie de pe pagina 

www.eurobacdiploma.eu, completaţi-o, semnaţi-o de către reprezentantul legal al 

instituţiei şi trimiteţi-o la

Rudolf-Rempel-Berufskolleg

Koordinator EBBD

An der Rosenhöhe 5

DE 33647 Bielefeld

» Proiectul vă va oferi sugestii legate de optimizarea acesteia şi vă vom trimite documen-

tul “Verifi care”, alte informaţii şi formularul de aplicare.  Cu acest document puteţi 

dovedi că îndepliniţi standardele ‘EBBD – şcoala pilot’ şi puteţi aplica pentru o certifi care 

ca scoală pilot EBBD.

» După 30 septembrie 2013 vă rugăm să vă adresaţi la EBBD e.V în Germania.

Informaţii suplimentare
Mai multe informaţii pot fi  găsite pe pagina de internet a proiectului multilateral COME-

NIUS „Reţea pentru dezvoltarea şi lărgirea unei certifi cări europene“ – European Business 

Baccalaureate Diploma: www.eurobacdiploma.eu. Aici puteţi găsi informaţii legate de 

desfăşurarea proiectului, evenimente de interes, procesul de acreditare, certifi care şi 

multe alte materiale ca de ex. Versiunea prescurtată a curriculumului, versiunea curentă 

autorizată a întregului portofoliu şi documentaţia de certifi care. Vă rugăm să nu ezitaţi 

să ne contactaţi: info@eurobacdiploma.eu
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