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PARTENERIAT
Parteneriatul este format din
următorii 8 parteneri:
AUSTRIA
Berufsförderungsinstitut Steiermark
www.bfi-stmk.at
GERMANIA
INIT Developments Ltd
www.init-developments.eu

Pentru mai multe informatii vă rugăm să acce´
sati website-ul
´
proiectului

www.q-plm.eu

sau alăturati-vă nouă pe
´
Facebook!

BELGIA
Syntra West vzw
www.syntrawest.be
SPANIA
Fondo Formación Euskadi
www.ffeuskadi.net
FINLANDA
WinNova
www.winnova.fi
IRLANDA
Cork Education and Training Board
www.corketb.ie

Q-PLM – ASIGURAREA CALITA˘ TII PENTRU
FURNIZORII VET UTILIZÂND ´

SLOVENIA
Gospodarska zbornica Slovenije
www.gzs.si
ROMANIA
Universitatea Ştefan cel Mare din
Suceava
www.usv.ro
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Acest proiect a fost finantat cu ajutorul Comisiei Europene. Această
´
publicatie reflectă doar punctele de vedere ale autorului, si Comisia
´
´
nu poate fi trasă la răspundere pentru nici o altă întrebuintare a
´
informatiilor continute în această publicatie.
´
´
´
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MANAGEMENTUL CICLULUI
DE VIATA˘ AL PRODUSULUI
´
European
Programme

Lifelong Learning Programme
Leonardo da Vinci Multilateral Projects
for Development of Innovation

Project Number

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

Duration

1st of October 2013 – 30th of September 2015
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REZULTATELE PROIECTULUI
•
•
•
•
•
•
•

Analiza software-ului existent de mangement al
ciclului de viată al produselor
´
Cercetarea variabilelor care inﬂuentează ciclul
´
de viată al unui curs VET
´
Identiﬁcarea indicatorilor pentru variabilele
ciclului de viată al produselor în VET
´
Manual pentru Managementul Activ al Ciclului
de Viată al Produselor pentru furnizorii VET
´
Produsul Software pentru Managementul Activ al
Ciclului de Viată al Produselor pentru furnizorii VET
´
Faza de testare a software-ului
Evenimentul conferintei ﬁnale în Austria în Iunie
´
2015

NEVOIA ECONOMICA˘
Există o cerere mare pentru un instrument
coerent si practic pentru monitorizarea ciclurilor
´
de viată ale produselor VET luând în considerare
câteva´ variabile care influentează cursurile VET,
´
la nivelul furnizorului VET.

SCOPUL PRINCIPAL
al proiectului Q-PLM este dezvoltarea unui
instrument informational pentru un management
´
integrat al ciclului de viată al produselor pentru
´
furnizorii VET.

BACKGROUND
Un număr vast de factori si variabile influentează
´ piata educatiei ´si
serviciile si produsele de pe
´
´
´
´
pregătirii vocationale (VET). Managementul
´
ciclului de viată al produselor este o abordare
´
conceptuală care ia în considerare întreaga
durata de viată a unui produs. Fiecare produs
´
de pe piata economică are un anumit ciclu de
´
viată – la fel si produsele VET. Managmentul
´
´
ciclului de viată al produselor poate fi
´
un instrument potrivit pentru măsurarea
evenimentelor indicative ale unui produs VET si a
´
managementului ciclului de viată al produselor.
´
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