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Europa – Economie – 
Mobilitate
Europa se dezvoltă de la an la an prin coniucrarea  ţărilor 

membre – în activităţi politice, sociale şi  economice. 

Provocările pe care această dezvoltare le aduce, sunt 

legate de întelegerea corelaţiilor economice intr-o Europă 

unită. Formabili au nevoie de deschidere faţă de mobilita-

te, competenţe cheie  şi competenţe economice; pentru a 

se deplasa în siguranţă intr-un cadru internaţional.

Programul European Business Baccalaureate Diploma 

(EBBD) vine în întâmpinarea acestor nevoi! Mai eparte de 

contextul naţional, prin programul EBBD ,tinerii primesc 

o certificare adiacentă recunoscută şi armonizată pentru 

calificări economice. Astfel cresc şansele lor pentru integ-

rare pe piaţa muncii din Europa.

Competenţă economică 
axată pe spaţiul european
Cadrul economic european recomandă pentru viitor 

competenţe generale şi specifice. Curriculum - ul EBBD 

este creat tocmai pentru a răspunde acestor cerinţe. 

Sprijină economia europeană cu fortă de muncă foarte 

bine pregătită. Absolvenţii/-tele primesc un certificat 

suplimentar, lăudat la nivel internaţional şi ca pregătire 

pentru un studiu orientat spre conceptul de european.

> Competenţă economică

> Competenţă în sferele 

 de activităţi economice internaţionale

> Competenţă europeană  - CFEC

> Competenţă în mai multe limbi străine 

> Competenţă în prelucrarea problemelor economice  

 într-o limbă străină  – CLIL

> Aplicarea competenţei profesionale  

 în cadrul unei formări practice în străinătate

> Competenţă în rezolvarea problemelor în cadrul 

 proiectelor şi simulărilor economice 

> Abilităţi sociale - Soft Skills

Europa colaborează
Partenerii internaţionali s-au unit, pentru a dezvolta 

împreună programul European Business Baccalaureate 

Diploma şi pentru a realiza un curriculum corespunzător. 

Acesta se află momentan în faza de evaluare. Programul 

EBBD poate fi implementat şi în şcolile cu proiecte exter-

ne începând din septembrie 2012.

Partenerul de proiect „European Business Baccalaurea-

te Diploma e.V.“ preia pentru acesta rolul în stabilirea 

reglementărilor pentru certificare. 

Partenerii internaţionali
Aalborg Handelsskole, Aalborg, DK

Andrassy György Közgazdasági Szakközépiskola, Eger, HU

Colegiul economic “Ion Ghica”, Targoviste, RO

Biroul UE al Administraţiei regionale Detmold, DE
European Business Baccalaureate Diploma e.V.
Haaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki, FI

Helsinki Business College, Helsinki, FI

International Business College, Wien, AT

ROC Eindhoven, Eindhoven, NL

Rudolf-Rempel-Berufskolleg Bielefeld, DE, (coordonator)

Universitatea din Novgorod, Novgorod, RU

Asistenţă academică subsidiară:
Universität zu Köln, Köln, DE

Susţinători
Association of organisations providing business 
education in Finland, FI

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, AT

Europees platform, NL

Finnish National Board of Education, FI

Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer 
an Wirtschaftsschulen e.V., DE 

şi alte şcoli şi instituţii profesionale


