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Site-ul nostru este disponibil în 11 limbi din
Uniunea Europeană! Aflați mai multe despre
proiect și citiți ultimele noastre publicații
vizitând
https://chaise-blockchainskills.eu.

Buget: 3,998,845.00 Euro

În calitate de Alianță a Competențelor
Sectoriale, CHAISE abordează cererea în

creștere pentru competențele blockchain și
tehnologia registrelor distribuite (DLT) în Europa

Misiunea principală a proiectului CHAISE este de a dezvolta o abordare
strategică privind dezvoltarea competențelor și forței de muncă în
sectorul Blockchain pentru Europa, precum și de a oferi soluții de
formare pentru viitor, pentru a aborda deficitul de competențe
blockchain și pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare privind
competențele forței de muncă din Europa din sectorul Blockchain.

Despre proiect

Principalele rezultate

Misiune

O strategie
europeană pentru
competențele
blockchain

Un program de formare
de 5 semestre în
tehnologiile blockchain

Primul profil
ocupațional „Specialist
în Blockchain”

Un ecosistem
european și unul
național al
competențelor
blockchain

Scheme de mobilitate
transnațională pentru
studenții și profesioniștii în
Blockchain

Un mecanism de prognoză
pentru a anticipa viitoarele
nevoi de competențe
blockchain

Studiu privind
caracteristicile
pieței muncii
Blockchain

2021

Model de
prognoză a

competențelor
blockchain

Studiu privind
nepotrivirile de
competențe din

sectorul Blockchain

Previziuni
anuale privind
competențele
Blockchain

2022

Sfârșitul
Anului 4

Dată de început:
Noiembrie 2020

Sfârșit: Octombrie 2024
Un curs online
masiv deschis
(MOOC) despre

Blockchain

Primul profil
ocupațional
„Specialist în
Blockchain”

2023

Un program
inovator VET

Blockchain în 5
limbi în 11 limbi

din UE

Strategia
Europeană de
Competențe
Blockchain

Structura
curriculară
CHAISE

Plan pentru
crearea unui
program de

burse și stagii
Blockchain la
nivel european

Formarea de
parteneriate
naționale de
competențe
blockchain

Înființarea
„Rețelei

Europene de
cooperare în
domeniul

competențelor
blockchain”

Zile naționale
de informare
CHAISE și
conferința

finală

O platformă
Blockchain de
orientare în
carieră și
absolvenți

2024

@CHAISE_EU
@CHAISE.EU
@CHAISE_EU
@CHAISE_EU



Parteneri Proiect
Parteneriatul CHAISE aduce împreună 23 de parteneri și 5 parteneri asociați din 15 țări ale UE.

Realizarea acestor resurse a fost finanțată de programul ERASMUS + al Uniunii
Europene prin grantul nr. 621646-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA2-SSA-B.


