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AVIZAREA PROGRAMULUI „LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT” DE CĂTRE
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII
Septembrie 2020
În septembrie 2020, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a avizat programul de studii
„Leadership şi Management” în Instituțiile de Învățământ Superior.
Programul de studii are un număr total de 1200 ore sau 40 credite. Din totalul de 1200
ore, 298 ore vor fi ore de contact direct, iar 902 vor fi destinate studiului individual.
Implementarea programului de studii va permite realizarea obiectivului 7.16 al
Guvernului R. Moldova pentru perioada 2020-2023, şi anume a acţiunii 7.16.4. „Aprobarea și
implementarea Programului de instruire destinat dezvoltării managementului învățământului
superior”, care are ca indicator de performanţă aprobarea programului de formare continuă şi
formarea a 100% din managerii instituţiilor de învăţământ superior.
Acest program este elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Comisiei
Europeane prin programul ERASMUS+, după cum urmează:
Domeniul de formare: Formare profesională continuă
Denumirea programului: „LEADERSHIP SI MANAGEMENT”
Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite
Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii
superioare de master, Diplomă de studii superioare de doctorat
Limba de instruire: română
Forma de organizare: învățământ cu frecvență
Structura și conținuturile programului de formare „Leadership si management”, destinat
conducătorilor și managerilor din instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, a
fost elaborată de către echipele de lucru, formate din reprezentanții universităților-partenere a
le proiectului MHELM și este comună pentru toate universitățile din Republica Moldova
implicate în acest proiect.
Programul cuprinde următoarele module:
 Modulul I „Leadership și tendințele evoluției învățământului superior” –
Angela NICULIȚĂ, dr., conferențiar universitar, USM (lider de Modul); Otilia DANDARA, dr.hab.,
profesor, USM; Dionisie BOAGHIE, dr., conferențiar universitar, UASM; Tatiana GAUGAȘ, lector,
ASEM; Tatiana ŞOVA, dr., conferențiar universitar, USM.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile
din instituțiile de învățământ superior, pentru achiziționarea competențelor de
leadership și management universitar.
 Modulul II „Managementul resurselor umane şi cultura organizațională” –
Daniela POJAR, șef direcție Managementul resurselor, UTM (lider de Modul); Tatiana NOVAC,
Șef Departament Juridic și Resurse Umane, USMF; Valentina PRIȚCAN, dr., conferențiar
universitar, USARB; Irina TODOS, dr., conferențiar universitar, USC; Grigore BALTAG, dr.,
conferențiar universitar, UASM; Mihaela BALMUȘ-ANDONE, lector, USM.
 Scop: Formarea unor deprinderi și abilități de gestionare a personalului, de
formare și de consolidare a echipei de către managerii de orice nivel din instituțiile
de învățământ superior.
 Modulul III „Managementul resurselor în învățământul superior” – Larisa
BUGAIAN, dr.hab., profesor, UTM (lider de Modul); Victoria CRAVEȚ, Prorector pentru activitate
economico-financiară, USMF; Angela SOLCAN, dr., conferențiar universitar, ASEM; Cornelia
CRUCERESCU, dr., conferențiar universitar, UTM.
 Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii universitari pentru
sporirea competenților teoretice şi practice privind planificarea, alocarea și
utilizarea cât mai eficientă a resurselor din cadrul IÎS.
 Modulul IV „Managementul schimbării și dezvoltarea instituțională” – Ala
COTELNIC, dr.hab., profesor, ASEM (lider de Modul); Liudmila ROȘCA SADURSCHI, dr.,
conferențiar universitar; USC; Maria HAMURARU, dr., conferențiar universitar; USM; Evelina
GHERGHELEGIU, dr., lector, USMF; Rafael CILOCI, dr., conferențiar universitar; UTM
 Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile
din instituțiile de învățământ superior, pentru acceptarea și întâmpinarea
schimbărilor necesare din mediul în care profesează ca să facă schimbarea să
devină sustenabilă.


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