Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i, România
TUIasi este o universitate public clasat pe primul loc între institu iile
tehnice de înv mânt superior i pe locul patru dintre toate
universit ile din România, conform clasamentului na ional de
cercetare elaborat pe baza criteriilor Shanghai. În România, TUIasi are o
bun tradi ie i de nivel ridicat al educa iei în domeniile inginerie
chimic , inginerie alimentar i suplimente alimentare.
Persoana de contact: Prof. Dr. Gabriela Ciobanu
E-mail: gciobanu03@yahoo.co.uk

Cine sunt organiza iile care fac parte
din consor iul proiectului?
Berufsförderungsinstitut OÖ

stanbul
l Milli E itim Müdürlü ü

EMA
European Medical Association

Istanbul Regional Educational Directorate (IMEM),
Turcia Coordonator de proiect
IMEM are în responsabilitatea sa toate colile din Istanbul, realizeaz
ac iuni pentru îmbun t irea calit ii educa iei i servicii educa ionale,
precum i dezvoltarea de proiecte creative.
Persoana de contact: Bünyamin Bavli
E-mail: bunyaminbavli@gmail.com
European Medical Association (EMA), Belgia
EMA este un ONG interna ional care ofer tuturor medicilor din UE
posibilitatea de a se asocia unei re ele europene de medici, de a ad uga
o dimensiune european activit ii lor profesionale i sociale i de a
influen a în mod activ dezvoltarea s n t ii în UE.
Persoana de contact: Prof. Dr. Vincenzo Costigiola
E-mail: vincenzo@emanet.org

BFI National Institute for Vocational Training, Austria
BFI este unul dintre cele mai mari institute de educa ie i formare
profesional din Austria, cu sediul în Linz i cu 6 sucursale regionale.
Institutul ofer peste 3.200 cursuri de instruire i educa ie suplimentar
pe an, frecventate de aproximativ 41.000 de participan i.
Persoana de contact: Anton Sabo
E-mail: anton.aabo@bbrz-gruppe.at
National Agency for Vocational Education and Training (NAVET),
Bulgaria
NAVET are misiunea de a asigura i men ine calitatea în înv mântul
profesional i de instruire în func ie de nevoile pie ei muncii, precum i
de dezvoltare a Listei profesiilor pentru educa ie i formare profesional
i Cerin ele Educa ionale de Stat (standarde) pentru ob inerea
calific rilor din Bulgaria.
Persoana de contact: Penka Nikolova
E-mail: p.nikolova@navet.government.bg
Consultancy company ZGURA-M , Bulgaria
ZGURA-M este o organiza ie care cuprinde diver i medici speciali ti,
cercet tori i exper i care ofer servicii de asisten medical , de
consultan i instruire în domeniul prevenirii problemelor de s n tate
i nutri ie ale pacien ilor s i. În plus, aceasta ofer o serie de servicii
personalizate pentru persoanele cu handicap i persoanele vârstnice.
Persoana de contact: Maria Goranova
E-mail: zguraprojects@gmail.com

Un program european inovativ
de instruire pentru profilul
ocupa ional Agent de vânz ri
de produse de îngrijire a s n t ii
i suplimente alimentare

Lansarea alian ei pentru competen e
sectoriale de instruire i practic a
agen ilor de vânz ri de produse de
îngrijire a s n t ii i suplimente
alimentare

"Impulsionează perspectivele de
afaceri în unul dintre sectoarele
cu cea mai rapidă dezvoltare
din Europa"
Subprogramul: Leonardo da Vinci
Ac iunea: Proiecte multilaterale pentru
dezvoltarea inova iei Alian e pentru competen e sectoriale
Data de început: 01 Ianuarie 2014
Data de încheiere: 30 Iunie 2016
Durata: 30 luni
Ob ine i mai multe informa ii la adresa:

www.healthcaresales.eu
sau pe www.facebook.com/hcareproject

Acest proiect (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) este finan at cu
suportul Comisiei Europene. Aceast publicare (comunicare) reflect doar
punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabil pentru nici
un fel de utilizare a informa iilor incluse în acest site.

Cine poate beneficia
de acest proiect?
Adul ii (18+) absolven i neangaja i care sunt
interesa i s dobândeasc noi cuno tin e, abilit i i
competen e (bazate pe principiile ECVET) prin
cursuri de formare profesional (VET) inovative în
domeniul vânz rii de produse de îngrijire a s n t ii
i suplimente alimentare.
Angaja ii actuali din unit ile de vânzare de
produse de îngrijire a s n t ii care doresc s - i
consolideze cariera.
Centrele de formare profesional (VET) care î i pot
extinde portofoliul prin oferirea de astfel de resurse
de formare inovatoare.
Companiile comerciale (IMM-uri)din domeniul
îngrijirii s n t ii i suplimente alimentare care ar
permite instruirea mult mai competent a angaja ilor
proprii, fapt ce ar conduce la o cre te a vânz rilor i a
imaginii companiei.

Ce ofer proiectul ?
Dup identificarea decalajului dintre cerin ele pie ii i ceea ce este
accesibil, cursurile VET (Vocational Education and Training = Educa ie i
Formare Profesional ) ale proiectului inten ioneaz s dezvolte un
program de instruire complex pentru calificarea profesional a unui nou
loc de munc Agent de vânz ri de produse de îngrijire a s n t ii i
suplimente alimentare . El este destinat persoanelor adulte (18+),
respectiv omeri i angaja i în sectorul de vânz ri de produse pentru
îngrijirea s n t ii. În present, aceast profesie nu exist în cadrul re elei
de Clasific ri Na ionale Pentru Ocupa ii din rile Uniunii Europene (UE).
Aceasta înseamn c persoanele care vor participa în faza de testare a
proiectului vor avea o oportunitate unic de a lua parte la o instruire
inovativ dezvoltat pentru prima dat în Europa.
În plus, proiectul va oferi descrieri ale calific rilor na ionale (prin
rezultatele instruirii ECVET - European Credit System for Vocational
Education and Training = Sistemul European de Transfer al Creditelor
pentru Educa ie i Formare Profesional ) i le va reuni în Cadrul de
competen e integrate pentru dezvoltarea for ei de munc în domeniul
s n t ii publice i în Cadrul European al Calific rilor (EQF - European
Qualifications Framework) (nivelele 4 & 5), astfel încât calific rile
existente în domeniu vor deveni mai transparente i comparabile.

Care sunt rezultatele
proiectului?
Analiza comparativ a rezultatelor la nivel na ional legate de
necesit ile de formare profesional i lacunele privind
cuno tin ele i competen ele beneficiarilor acestui proiect;
Curriculum H-CARE unitar i modulele de instruire:
M1. Introducere în domeniul îngrijirii s n t ii & Ghiduri
de prevenire a s n t ii;
M2. Comercializarea de echipamente medicale (EM),
tehnologii asistive (TA) i suplimente alimentare (SA);
M3. Comunicarea i activitatea cu clien ii cu dizabilit i;
M4. Abilit i de management în vânz ri;
M5. Abilit i antreprenoriale;
M6. E-comer (EM, TA i SA);
M7. Practic .
Platforma e-learning multilingv (conform WCAG 2.0
SCORM);
Instrumentul de control H-CARE (bazat pe EQAVET);
Profilul ocupa ional de baz Agent de vânz ri de produse
de îngrijire a s n t ii i suplimente alimentare ;
Raportul gradului de utilizare.

