
 
 

 
Erasmus+ Programme 2014-2020 
KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices 
CBHE-Capacity Building in the field of Higher Education 
Reference number: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP 
Project title: “MOLDOVA HIGHER EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT” 
Project acronym: MHELM 

 

Sesiune de instruire online 
„Dezvoltarea strategiei universitare într-o perspectivă regională: învățarea acțiunilor în 

cooperarea dintre universități, afaceri şi societate” 
18-22 mai 2020 

 
 

În perioada 18-22 mai în cadrul proiectului MHELM - Leadershipul și Managementul în             
Învățământul superior din Republica Moldova a fost realizat un seminar online cu tema             
 „Dezvoltarea strategiei universitare într-o perspectivă regională: învățarea acțiunilor în         
cooperarea dintre universități, afaceri şi societate/ University Strategy Building in a Regional            
Perspective: Action Learning in University-Business- Society Cooperation”. Din cauza pandemiei          
globale COVID-19, această instruire virtuală a înlocuit vizita de studii la Institutul de studii              
sociale (ISOB) din Regensburg, Germania.  
 
Sesiunea de instruire, organizată de către ISOB, partener european al proiectului MHELM, a             
întrunit peste 40 de persoane, reprezentanți ai universităților partenere atât din Republica            
Moldova, cât și din țările europene.  
 
USMF „Nicolae Testemițanu” a fost reprezentată la eveniment de către prorectorul pentru            
activitate economico-financiară, Victoria Craveț; șefa Departamentului Relații Externe și         
Integrare Europeană, Evelina Gherghelegiu – coordonator instituțional al Proiectului MHELM;          
șefa Departamentului Resurse umane, Tatiana Novac; metodist principal, Departamentul         
Știință, Daniela Galea-Abduşa. 
 
Partenerii din Germania au invitat mai mulți actori a mediului academic: Nikolas DJUIK,             
directorul Centrului Academic Bavarez pentru Europa Centrală, de Est și Sud-Est (BAYHOST)            
din cadrul Universității din Regensburg; dr. Nicole LITZEL, specialistă în cadrul           
Departamentului de Dezvoltare Economică din cadrul Primăriei din Regensburg și prof. dr.            
Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Facultatea de Administrare a Afacerii și Antreprenoriat,          
Universitatea din Regensburg 
 
La eveniment, participanții au fost familiarizați cu sistemul educațional din regiunea Bavaria,            
misiunea, activitățile și serviciile oferite de BAYHOST; pașii urmați în crearea unui ecosistem             
inovațional prin cooperarea dintre Municipalitate, Știință și Business; experiența Universității          



 
 

 
de Științe Aplicate în crearea și gestionarea Centrului de antreprenoriat; necesitatea           
cooperării dintre mediului academic, mediul de afaceri și instituțiile administrației publice           
locale pentru a asigura dezvoltarea regională 
Pe parcursul săptămânii au fost abordate subiecte ce țin de pachetele de lucru ale proiectului;               
„Elaborarea programului de instruire HELM” și „Asigurarea calității în cadrul programului”;           
metodele de predare, preconizate spre implementare în cadrul noului program de studiu;            
planificarea activităților de diseminare și a activităților ulterioare din cadrul proiectului. 
 
Proiectul MHELM este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+. 
 
Mai multe informații despre MHELM pot fi găsite pe http://mhelm.utm.md/  și pe pagina de             
Facebook: https://www.facebook.com/MHELM.UTM/. 
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