Proiectul Conținutului Comun: de ce și pentru ce?
Obiective
Obiectivul Proiectului Conținutului Comun (Common Content Project –CCP) constă în elaborarea unui
cadru de referință de înaltă calitate în domeniul educației profesionale contabile, pe baza unor principii
internaționale comune referitoare la educația profesioniștilor care activează în contabilitate și audit.
Punctul forte al Europei, și al CCP, este reprezentat de capacitatea de a vorbi cu o singură voce. CCP
promovează excelența în educația contabilă și dialogul cu diferitele autorități naționale, europene și
internaționale, în vederea dezvoltării permanente a competențelor și cunoștințelor necesare exercitării
profesiei contabile potrivit criteriilor diferitelor organisme naționale. În concluzie, prin crearea unui
dialog între institutele membre, legiuitori și autorități de reglemenare, CCP facilitează mobilitatea
internațională a profesioniștilor.
Mijloace de punere în aplicare
CCP a elaborat un cadru de referință al aptitudinilor și competențelor utile în exercitarea profesiei,
luând în considerare specificul național și integrând Standardele Internaționale de Educație și cerințele
educaționale prevăzute de Directiva europeană privind auditul statutar. Comparația dintre cadrul de
referință al CCP și calificările educaționale ale fiecărui organism membru și dialogul dintre acestea ne
permit să demonstrăm un nivel comun foarte ridicat în materie de educație și să identificăm posibilele
îmbunătățiri necesare.
Care sunt beneficiile CCP?
Calitatea de membru cu drepturi depline al CCP este o recunoaștere a calității programului educațional
al fiecărui organism membru și poate fi promovată public sau în fața autorităților naționale. Calitatea de
membru acționează în interes public favorizând participarea activă în promovarea unui cadru general
comun de competențe necesare desfășurării unei profesii care joacă un rol esențial în serviciul public al
economiei mondiale. Aderarea la CCP crește atractivitatea profesiei și facilitează mobilitatea
internațională a membrilor unui organism profesional.
Care este modalitatea de organizare?
CCP reprezintă un proiect de colaborare între organismele profesionale contabile în domeniul educației
profesoniștilor din contabilitate și audit, fără personalitate juridică, care reunește institute din cele mai
mari țări din Spațiul European al Învățământului Superor și este înrgistrat drept parte interesată de către
Comisia Europeană. Calitatea de membru cu drepturi depline este acordată doar în urma unei evaluări
satisfăcătoare a modului în care fiecare institut îndeplinește cerințele de educație prevăzute de CCP.

1

