Buletin informativ 4

Q-PLM – Asigurarea calităţii pentru
furnizorii VET utilizând

Managementul
Ciclului de Viaţă
al Produsului
Buletin informativ 4
Program European

Lifelong Learning Programme
Proiecte Multilaterale Leonardo da Vinci pentru Dezvoltare și Inovare

Nr. Proiect

538379-LLP-1-2013-1-AT-LEONARDO-LMP

Perioada

1 Octombrie 2013 – 30 Septembrie 2015

Obiectiv cheie

Dezvoltarea unui instrument informatic pentru managementul integrat al ciclului de viață al produselor pentru furnizorii de
programe de formare profesională (VET)

Website

www.q-plm.eu/en

Gestionarea Ciclului de Viață al Produselor ca șansă în
Furnizarea de Formare Profesională (VET)
Gestionarea activă a ciclului de viaţă al produselor, inclusiv utilizarea unui program de software adecvat, este un
instrument util pentru monitorizarea și controlarea portofoliului de produse al unei instituții educaționale. Acesta poate fi
reconamdat nu doar din motive legate de asigurarea calității, dar și pentru facilitarea dezvoltării produselor, pentru o mai
mare transparență în domeniile economice strategice și, nu în cele din urmă, pentru păstrarea competitivității furnizorilor
de programe de perfecționare. Există o cerere crescută pentru un instrument practic și coerent de monitorizare a ciclului
de viață al produselor de perfecționare profesională, luându-se în considerare mai mulți factori de succes cheie și
indicatori care pot influența pregătirea profesională și programele educaționale.

Ce este Ciclul de Viață al Produselor? Ce înseamnă
Gestionarea Ciclului de Viață al Produselor?
Gestionarea ciclului de viață al produselor este o abordare conceptuală care ia în considerare produsul pe parcursul
întregii sale durate de viață.
Gestionarea ciclului de viață al produselor poate fi un instrument util pentru măsurarea indicatorilor unui produs de
pregătire profesională și pentru gestionarea duratei sale de viață. Gestionarea activă a ciclului de viață al produselor
facilitează controlarea, planificarea, adaptarea și inovarea produselor, permițând astfel o abordare orientată către piață a
portofoliilor instituțiilor educaționale.
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Care sunt beneficiile Gestionării Ciclului de Viață al
Produselor pentru un furnizor de VET (programe de
perfecționare profesională)?
Produsele de formare profesională au un ciclu de viață, iar acest concept joacă un rol important în portofoliul unei
instituții care oferă formare profesională. Gestionarea Activă a Ciclului de Viață al Produselor este un instrument util
pentru monitorizarea și controlarea portofoliuui de produse al unei instituții de pregătire profesională.
Se recomandă nu doar din motive legate de asigurarea calității, ci și pentru facilitarea dezvoltării produselor, pentru o
mai mare transparență în domeniile economice strategice și pentru păstrarea competitivității furnizorilor de programe de
formare profesională.
Se poate recomanda pentru:
•

adaptarea mai rapidă a programelor de pregătire profesională la cerinţele pieţei muncii

•

reacţionarea cu o mai mare promptitudine la schimbările rapide de pe piaţa produselor de pregătire profesională

•

evaluarea schimbărilor şi a efectelor acestora asupra ofertei de pregătire profesională

•

o mai bună gestionare a portofoliilor de produse a furnizorilor de pregătire profesională

•

facilitarea dezvoltării produselor de către furnizorii de pregătire profesională

•

îmbunătățirea asigurării calității pentru furnizorii de pregătire profesională

•

păstrarea competitivității furnizorilor de pregătire profesională

•

monitorizarea și compararea mai multor factori de success cheie și indicatori care influențează eficiența
serviciilor/ofertei educaționale

•

monitorizarea ciclului de viață al produselor

•

o mai bună reacție la presiunile privind inovația programelor de pregătire profesională

Soft-ul Q-PLM și Ghidul utilizatorului pentru furnizorii VET –
disponibil ACUM
Soft-ul Q-PLM este acum finalizat și disponibil pentru coordonarea programelor de perfecționare de pe piața furnizorilor
de pregătire profesională și pentru controlarea proceselor și portofoliilor de produse ale acestor furnizori, facilitând astfel o
mai bună monitorizare și vizualizare a proceselor economice și a produsului în sine.
Versiunea finală a ghidului de utilizare a soft-ului Q-PLM va fi disponibilă în septembrie 2015, pe CD și pentru descărcare
de pe pagina web Q-PLM.
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Cea de-a 4-a întâlnire pe proiect
în Ljubljana / Slovenia
Membrii întregii echipe s-au reunit la Ljubljana / Slovenia în iunie
2015, unde au fost luate ultimele decizii. S-a prezentat versiunea
provizorie a soft-ului Q-PLM, partenerii din Finlanda au prezentat
rezultatele obținute în urma etapei de evaluare, iar apoi toți
partenerii au discutat pe ateliere despre utilizarea sustenabilă a
rezultatelor proiectului după finalizarea perioadei de finanțare.

Conferința finală din Graz / Austria pe data
de 17 septembrie 2015
Bfi Steiermark și întreaga echipă a proiectului Q-PLM, au plăcerea de a vă invita la Conferința Europeană Finală Q-PLM
„Quality Management for European VET Providers” la Hotelul Europa în Graz / Austria pe data de 17 septembrie 2015.
Vor fi discutate diferite aspecte ale gestionării calității în programele de pregătire profesională, printr-o serie de prelegeri
ale participanților și discuții în plen. Versiunea finală a rezultatelor Q-PLM (soft-ul și ghidul de utilizare) vor fi prezentate
și puse la dispoziție pentru diseminare în sectorul furnizorilor de pregătire profesională din Europa. Conferința va găzdui
și o expoziție de proiecte, permițând prezentarea proiectelor selectate. Mai mult, vor exista numeroase oportunități de
relaționare și de discuții.
Participarea la conferință este gratuită. Vă rugăm să vă înscrieți prin email: carina.bachner@bfi-stmk.at. Înscrierile se
încheie pe data de 15 septembrie 2015.

Pentru mai multe informaţii,
accesaţi pagina web a proiectului

www.q-plm.eu

sau alăturaţi-vă nouă pe
Facebook!

Acest proiect a fost finanțat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicație [comunicație] reflectă doar punctele de vedere ale autorului, și Comisianu poate fi trasă la răspundere pentru nici o altă întrebuințare a informațiilor conținute în această publicație
Acest proiect este sprijinit de Ministerul Educației și Femeilor din Austria, rpecum și de Comisia Europeană
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