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Vizită de studiu 
la Universitatea Transilvania din Brașov, România 

17-21 februarie 2020 
 
A doua vizită de studiu a fost realizată la Universitatea Transilvania din Brașov, România, în               
perioada 17-21 februarie 2020. 

La vizita de studiu au participat reprezentanții a șase instituții de învățământ superior din              
Republica Moldova, precum și reprezentanți a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dar            
și ai Universității din Gloucestershire, care au lucrat asupra structurii finale a programului,             
asupra denumirii și conținutului modulelor, competențelor ce urmează a fi formate în cadrul             
fiecărui modul, distribuirea responsabilităților și stabilirea termenelor limită de executare a           
activităților. 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost reprezentată la             
eveniment de către doamna dr. Tatiana Novac, șefa Departamentului Resurse umane și            
doamna dr. Cazacu-Stratu Angela, prodecan Facultatea de Medicină 1, Catedra de igienă. 

În cadrul vizitei au fost abordate următoarele subiecte: 

1. bune practici în dezvoltarea proiectelor europene – rolul de lider în dezvoltarea            
cercetării în Universitatea Transilvania din Brașov; 

2. modele de conducere și management educațional; 
3. dezvoltarea politicilor de calitate și evaluarea acesteia la nivel instituțional; 
4. conducerea: de la viziune la realitate. Studiu de caz – Universitatea Transilvania din             

Brașov, România; 
5. dezvoltarea abilităților de marketing pentru persoanele cu funcții de conducere în           

sistemul educațional; 
6. managementul reputației online; comunicarea în public; 
7. sesiune de dezvoltare MHELM: conținuturi pentru incluziune, dezvoltare de conținuturi; 
8. dezvoltarea abilităților de leadership prin implicarea studenților în structurile de          

conducere; 
9. dezvoltarea abilităților de lider prin dezvoltarea de proiecte comune cu mediul           

socio-economic; 
10. sesiuni de dezvoltare MHELM etc 



 
 

 
 
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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