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EVALUAREA PILOTĂRII PRIMULUI MODUL AL
PROGRAMULUI „LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT”
DIN CADRUL PROIECTULUI MHELM
25 – 26 februarie 2021
În zilele de 25 și 26 februarie curent a avut loc evaluarea pilotării primului modul al
programului „Leadership și Management” în Instituțiile de Învățământ Superior, care s-a
desfășurat în perioada 20 ianuarie – 26 februarie 2021.
Primul Modul a fost asigurat de echipa interuniversitară formată din Angela NICULIȚĂ,
dr., conf. univ., USM (lider de Modul); Otilia DANDARA, dr. hab., profesor, USM; Dionisie
BOAGHIE, dr., conf. univ., USM; Tatiana GAUGAȘ, lector, ASEM şi Tatiana ŞOVA, dr., conf. univ.,
USARB.
Scopul modulului vizează formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de
toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior, pentru achiziționarea competențelor de
leadership și management universitar.
Reamintim că programul de formare este alcătuit din 4 module. Conform concepției
programului de formare, fiecare modul finalizează cu o lucrare individuală, elaborată în echipe
de 2-3 persoane, iar programul de formare cu un proiect individual „Consolidarea
leadershipului și managementului instituțional: abordări strategice”.
Susținerea proiectelor individuale, a avut loc on-line, pe platforma Google Meet, iar în
calitate de evaluatori au participat membrii primei echipe și evaluatorii din cadrul
Universităților-partenere: Universitatea din Gloucester, ISOB și Universitatea „Transilavnia” din
Brașov.
Echipa USMF „Nicolae Testemițanu”, formată din Victoria CRAVEȚ, prorector pentru
activitate economico-financiară, Evelina GHERGHELEGIU – coordonator instituțional al
Proiectului MHELM, șefa Departamentului Relații Externe și Integrare Europeană, Tatiana
NOVAC, șefa Departamentului Resurse umane. a prezentat proiectul „Analiza managementului
sectorial al universității (managementul academic, managementul resurselor umane,
managementul administrativ și management financiar)”.
La finalul evaluării, membrii echipelor de lucru au discutat despre conținutul primului
modul, modul de prezentare, utilitatea și aplicabilitatea aspectelor teoretice din primul modul
pentru realitatea domeniului de învățământ superior și specificul fiecărei universități.
Evaluatorii din UE au apreciat efortul depus și au venit cu propuneri constructive de

îmbunătățire a primului modul al programului „Leadership și Management” în Instituțiile de
Învățământ Superior
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/.
precum
și
pe
pagina
proiectului
MHELM,
USMF
„Nicolae
Testemițanu”
https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/leadershipul-si-managementul-invatamantuluisuperior-din-moldova-mhelm

