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În perioada 25–26 noiembrie 2019, Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit evenimentul
de lansare a unui proiect de rezonanță pe plan internațional, proiectul MHELM - Leadership și
Management în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education
Leadership
and
Management,
număr
de
referință:
609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, co-finanțat de Programul Erasmus+ KA2
USMF „Nicolae Testemițanu”, partener al proiectului MHELM a fost reprezentată la eveniment
de șefa Departamentului Relații Externe și Integrare Europeană, Evelina Gherghelegiu –
coordonator instituțional al Proiectului MHELM, doamna dr. Tatiana Novac, șefa
Departamentului Resurse umane, domnul Victor Vovc, metodist principal, Departamentul
Relații Externe și Integrare Europeană.
MHELM este unul din cele trei proiecte de Consolidare a Capacităților în Învățământul
Superior (CBHE) selectate în ediția anului 2019, categoria țărilor Parteneriatului Estic, pentru
care se oferă un grant de 844,453.00 euro și care va fi implementat în perioada 2019-2022.
Universitatea Tehnică a Moldovei – coordonatorul național, va avea alături un consorțiu, din
care fac parte Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Consiliul
Rectorilor din Republica Moldova – în calitate de partener asociat, dar și alte 6 instituții de
învățământ superior din Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” și Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, va colabora strâns
în vederea unui schimb de bune practici cu parteneri din țările UE, cum ar fi Universitatea din
Gloucester, Marea Britanie, Institutul de studii sociale (ISOB) din Regensburg, Germania și
Universitatea Transilvania din Brașov, România
La ședința de lansare a proiectului MHELM a fost prezentat planul de livrare a pachetelor de
lucru în cadrul proiectului, a responsabilităților conducătorilor pachetelor de lucru și ale
partenerilor din consorțiu, dar și a acțiunilor ulterioare privind pilotarea și implementarea
noului program de dezvoltare a leadershipului și managementului în universitățile din
Republica Moldova.

Proiectul MHELM este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+
Mai multe informații despre MHELM pot fi găsite pe h
 ttp://mhelm.utm.md/  și pe pagina de
Facebook: https://www.facebook.com/MHELM.UTM/.

