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Partenerii proiectului Q-PLM continuă să lucreze în cadrul acestui proiect cu scopul de a transfera, într-o formă adaptată,
managementul ciclului de viață al produselor (PLM) - care este folosit mai ales în domeniile industriale și cele de IT – în
domeniul educației continue.
Pe piața economică există milioane de produse și servicii. Educația și pregătirea vocațională este unul dintre aceste
servicii. Toate produsele, inclusiv cele legate de educația și pregătirea vocațională, au un anumit ciclu de viață, și
fiecare ciclu de viață al produselor trebuie să fie gestionat. În acest context, ciclul de viață al produselor VET trebuie să
fie gestionat la rândul său. Managementul activ al ciclului de viață al produselor înlesnește monitorizarea, planificarea,
adaptarea produselor și inovația, permițând astfel o abordare orientată către piață a portofoliilor din educația continuă.
Proiectul Q-PLM prevede dezvoltarea unui instrument informatic pentru o gestionare integrată a ciclului de viață al
produselor pentru furnizorii de pregătire vocațională (VET).

ETAPELE PROCESULUI DE DEZVOLTARE A PRODUSELOR PENTRU
FURNIZORII DE VET
În timpul unei întâlniri de lucru trilaterale care a avut loc în Graz/Austria în luna februarie 2014, s-au identificat
următoarele 4 etape majore ale ciclului de viață al produselor pentru furnizorii de pregătire vocațională (VET):
1
2
3
4

Concepție/decizie
Dezvoltare
Livrare
Evaluare
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FACTORII DE SUCCES CHEIE PENTRU MANAGEMENTUL CICLULUI DE
VIAȚĂ AL PRODUSELOR ÎN PREGĂTIREA VOCAȚIONALĂ
Produsele și serviciile de pe piața pregătirii și educației vocaționale (VET) sunt influențate de un număr mare de factori și
variabile.
Factorii de Succes Cheie sunt cei care influențează direct satisfacția clienților, precum costul, calitatea, timpul, produsele
și serviciile inovative. Pentru a atinge unul sau mai multe obiective economice sau academice, este necesară utilizarea
unui amestec de factori importanți. În cadrul Factorilor de Succes Cheie ai soft-ului Q-PLM, este posibilă combinarea
indicatorilor enumerați în caseta de deasupra și împărțirea lor în grupuri mai mici de factori importanți care vor influența în
cele din urmă succesul sau eșecul unui produs VET.
Următorii zece Factori de Succes Cheie care pot influența ciclul de viață al produselor VET au fost identificați în cadrul
parteneriatului:
•	Calitatea cursurilor VET
•

Satisfacția clineților

•	Calitatea Angajaților
•

Îndeplinirea Cerințelor Pieței

•	Controlul Costurilor
•	Caracterul Corespunzător al Infrastructurii și Materialelor
•

Implicarea stakeholderilor

•

Beneficii Strategice pentru Furnizor

•

Mecanisme de Evaluare

•	Certificarea Adecvată

PERSPECTIVE PRIVIND
UTILIZAREA PROGRAMULUI
INFORMATIC Q-PLM PENTRU
FURNIZORII DE VET
Soft-ul Q-PLM poate fi utilizat pentru
coordonarea programelor de pregătire de pe
piața VET, și pentru monitorizarea proceselor și
a portofoliilor de produse ale furnizorilor de VET,
faclitându-le astfel monitorizarea și vizualizarea
îmbunătățită a proceselor economice și a
produsului. Soft-ul va fi disponibil în limbile tutror
partenerilor în formă tipărită și electronică.
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MANUALUL Q-PLM
Manualul Q_PLM oferă o descriere detaliată a utilizării și aplicării soft-ului Q-PLM,
specificațiile tehnice și funcționale, precum și grupurile țintă. Manualul va fi
disponibil în toate limbile partenerilor; va fi tipărit și va fi, de asemenea, disponibil
pe pagina proiectului Q-PLM.

CEA DE-A TREIA ÎNTÂLNIRE TRANSNAȚIONALĂ
A PARTENERILOR ÎN CORK/IRLANDA
Cea de-a treia ntâlnire transnațională a partenerilor din proiect a avut loc în Cork/
Irlanda în Noiembrie 2014. În timpul acestei întâlniri, a fost prezentată prima
variantă a soft-ului Q-PLM, care a fost apoi discutată de către parteneri. Aceștia
au căzut de acord asupra conținutului manualului de utilizare al soft-ului și au
stabilit pașii următori pentru etapa de testare și cea de feedback pentru soft-ul și
manualul de utilizare Q-PLM.

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 Comisia
nu poate fi trasă la răspundere pentru nici o altă întrebuințare a informațiilor conținute în această publicație.
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