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Produsele şi serviciile de pe piaţa pregătirii şi educaţiei vocaţionale (VET) sunt influenţate de un număr vast de factori
şi de variabile. Produsele VET au un anumit ciclu de viaţă, ca şi toate celelalte produse de pe piaţa economică.
Managementul Ciclului de Viaţă al Produsului (PLM) este o abordare conceptuală care ia în considerare întreaga
durată de viaţă a unui produs.
Scopul principal al proiectului Q-PLM este de a transfera managementul ciclului de viaţă al produselor, care se
utilizează în principal în sectorul industrial şi cel IT, într-o formă adaptată, în domeniul educaţiei continue. Acest proiect
prevede dezvoltarea unui instrument informaţional pentru managementul integrat al ciclului de viaţă al produsului pentru
furnizorii de educaţie şi pregătire vocaţională.

Managementul Ciclului de Viaţă al Produsului în Educaţia şi
Pregătirea Vocaţională – ca oportunitate
Managementul Activ al Ciclului de Viaţă al Produsului, inclusiv utilizarea unui software adecvat acestei activităţi, este sau
poate fi un instrument pentru supravegherea şi controlarea portofoliului de produse oferit de o instituţie de învăţământ.
Poate fi recomandat nu doar pentru asigurarea calităţii, ci şi pentru facilitarea dezvoltării produselor, pentru o mai mare
transparenţă în domeniile economice strategice şi de asemenea pentru păstrarea competitivităţii pe piaţa furnizorilor
de educaţie vocaţională. Există o cerere ridicată pentru un asemenea instrument de monitorizare a ciclului de viaţă al
produselor VET, care să ia în considerare mai mulţi indicatori şi factori de succes cheie care influenţează programele de
pregătire şi educaţie vocaţională.
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Dezvoltarea produsului pentru furnizorii VET
Dezvoltarea, inovaţia şi introducerea de noi programe de pregătire, precum şi adaptarea serviciilor existente sunt factorii
de success cheie ai organizaţiilor de pregătire vocaţională. Provocările majore în dezvoltarea produsului nostru sunt
concurenţa şi impulsul ulterior de a inova. Dezvoltarea produsului este un proces activ care este întotdeauna asociat cu
munca de cercetare aprofundată. Ideile pentru crearea de noi produse se bazează pe cercetări şi sondaje de piaţă, pe
analiza concurenţei şi feedback-ul din partea mediului intern şi cel extern, pe feedback-ul primit din partea personalului
didactic, din partea personalului din vânzări şi de la reţelele corporative.

Produsul Software PLM pentru furnizorii VET
Sistemele software pentru Managementul Ciclului de Viaţă al Produsului (PLM) permit companiilor să faciliteze
controlarea ciclurilor de viaţă ale produselor şi să gestioneze gama largă de informaţii privind aceste produseîntr-un mod
eficient. Coordonarea optimă a proceselor în multiple locaţii permite reacţia rapidă la schimbările survenite în cererea de
pe piaţă. Astfel, produsul potrivit la timpul potrivit va apărea pe piaţă la preţul potrivit. Sistemul software PLM ar trebui
să fie utilizat pentru coordonarea programelor de pregătire oferite pe piaţa furnizorilor de pregătire vocaţională şi pentru
controlarea proceselor şi a portofoliilor de produse oferite de aceşti furnizori, facilitând astfel monitorizarea şi vizualizarea
optimă a proceselor economice şi a produselor.

Proiectul Q-PLM dezvoltă următoarele obiective
•

Analiza software-ului existent de mangement al ciclului de viață al produselor

•

Cercetarea variabilelor care influențează ciclul de viață al unui curs VET

•

Identificarea indicatorilor pentru variabilele ciclului de viață al produselor în VET

•

Manual pentru Managementul Activ al Ciclului de Viață al Produselor pentru furnizorii VET

•

Produsul Software pentru Managementul Activ al Ciclului de Viață al Produselor pentru furnizorii VET

•

Etapa de testare a software-ului

•

Evenimentul conferinței finale în Austria în Iunie 2015

Parteneriatul constă în următorii 8 parteneri europeni:
AUSTRIA
Berufsförderungsinstitut Steiermark
www.bfi-stmk.at

FINLAND
WinNova
www.winnova.fi

GERMANY
INIT Developments Ltd
www.init-developments.eu

IRELAND
Cork Education and Training Board
www.corketb.ie

BELGIUM
Syntra West vzw
www.syntrawest.be

SLOVENIA
Gospodarska zbornica Slovenije
www.gzs.si

SPAIN
Fondo Formación Euskadi
www.ffeuskadi.net
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ROMANIA
Universitatea Ştefan cel Mare din
Suceava
www.usv.ro
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Cea de-a doua întâlnire transnaţională a partenerilor

în Bruges, Belgia, în perioada 9-11 Aprilie 2014

Ce-a de-a doua întâlnire internaţională a partenerilor a avut loc în Bruges, Belgia, în luna aprilie 2014. Pe parcursul
acestei întâlniri, s-au prezentat indicatorii şi factorii de succes cheie pentru software-ul Q-PLM şi a fost posibilă
discutarea şi stabilirea specificaţiilor tehnice astfel încât să se poată începe dezvoltarea programului software şi a
ghidului de utilizare a acestuia. Partenerii au discutat rezultatele analizei de teren a sistemului de Management al Ciclului
de Viaţă al Produsului din fiecare dintre ţările implicate. Discuţiile au inclus de asemenea şi identificarea anticipată
a grupurilor ţintă relevante şi a stakeholder-ilor, precum şi prezentarea paginii web a proiectului Q-PLM, a paginii de
Facebook şi a materialelor pentru diseminarea informaţiilor.

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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