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Prima vizită de studiu a avut loc la Universitatea Gloucester, Regatul Unit al Marii Britanii, în
perioada 09-15 februarie 2020. Acțiunea a avut loc în cadrul proiectului „Leadership și
management în învățământul superior din Republica Moldova”/Moldova Higher Education
Leadership and Management/MHELM.
Obiectivul principal al proiectului este consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a
managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin
creșterea capacității de conducere și de gestionare.
La vizita de studiu au participat reprezentanții a șase instituții de învățământ superior din țara
noastră (Universitatea Tehnică a Moldovei - coordonatorul național al proiectului, Academia
de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea
de Stat din Cahul „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Universitatea de Stat din Moldova,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova), dar și șeful Direcției politici în domeniul
învățământului superior al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Nadejda Velișco.
USMF „Nicolae Testemițanu” a fost reprezentată de rectorul Universității, profesorul Emil
Ceban, prorectorul pentru activitate economico-financiară, Victoria Craveț și șefa
Departamentului Relații Externe și Integrare Europeană, Evelina Gherghelegiu – coordonator
instituțional al Proiectului MHELM.
Scopul vizitei a fost familiarizarea cu programul MHELM, care asigură pregătirea continuă a
cadrelor manageriale din cadrul Universității Gloucester în ultimii 9 ani. Acest gen de program
este unul inovator pentru universitățile din Republica Moldova și are drept scop realizarea
designului, dezvoltarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională a echipei de
management a universității, cu fortificarea capacităților de guvernare universitară conform
bunelor practici.

În cadrul vizitei au fost efectuate sesiuni de formare, ghidate de vice-rectorul Universității
Gloucester, Stephen Marston, directorul Programului MHELM, David Dawson, șefa Unității
academice pentru business și management, Jocelyne Fleming, precum și decanul Unității de
dezvoltare academică, David James.
În ultima zi a vizitei a avut loc și ședința managementului proiectului, în vederea coordonării
activităților ulterioare, delegarea responsabilităților și planificarea acțiunilor pentru realizarea
proiectului.
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/.

