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PREZENTARE GENERALĂ 
Modernizarea curriculumului programului Business & Administrare este 
obiectivul central în cadrul proiectului ReSTART.  Acest fapt va aduce o 
contribuție valoroasă la dezvoltarea internaționalizării, a parteneriatelor 
strategice și a cooperării inovatoare a Universității de Stat „Alecu Russo” 
din Bălți, cea mai importantă instituție de învățământ superior din 
regiunea de nord a Republicii Moldova. 
Scopul general al proiectului este de a integra și a îmbunătăți nevoile de 
învățare digitală și de antreprenoriat ale studenților, cadrelor didactice 
și afacerilor locale din perspectiva unei vaste acoperiri geografice a 
zonelor de nord, centrale și sudice ale Republicii Moldova, și echipa 
ReSTART din cadrul USARB este antrenată în atingerea acestui obiectiv.  

   Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB)/ Newsletter nr. 1  
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Studenții și profesorii USARB au 
beneficiat de o Sesiune de 
informare organizată în cadrul 
proiectului ReSTART în data de 
21 mai 2018, fiind familiarizați cu 
oportunitățile oferite de 
modernizarea programelor de 
studii ale specialităților 
economice și cu cele mai bune 
practici în domeniul educației 
antreprenoriale din Franța 
(studiu de caz al Universității din 
Strasbourg) și România (studiu de 
caz al Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași). 

 

 În data de 12 septembrie 2018, a fost 
organizată o altă Sesiune de informare 
ReSTART, în cadrul căreia au fost 
diseminate rezultatele studiului 
realizat de echipa USARB al proiectului 
privind necesitățile de învățare digitală 
și de antreprenoriat, cele mai bune 
practici și transferul de cunoștințe. 
Profesorii și studenții USARB au fost, 
de asemenea, familiarizați cu 
oportunitățile oferite de proiect în 
ceea ce privește implementarea 
metodelor moderne de predare și 
învățare în cadrul programului de 
Master  Business & Administrare. 
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Transferul practicilor inovatoare de 
predare și învățare prin dezvoltarea 
abilităților antreprenoriale și digitale a 
fost principalul obiectiv al primei Sesiuni 
de „Training a Profesorilor” organizată în 
perioada 22-25 octombrie 2018 la 
Universitatea Politehnică din București 
(România).  

 

 

 

 

 

 

 

 

“O oportunitate excepțională de a 

transforma mentalitatea academică 
prin dezvoltarea abilităților digitale și 

antreprenoriale.” 
 

(Nelli Amarfii-Railean, 
Coordonator de  
Proiect USARB) 

 

 
Profesorii USARB au fost familiarizați cu 
abordările pedagogice inovatoare de 

predare și învățare digitală cât și face-to-
face, care sunt esențiale pentru 
îmbunătățirea practicilor de educație 
antreprenorială ale beneficiarilor din 
Moldova și nu numai. Sesiunea de 
training a fost organizată în parteneriat 
cu Universitatea „Angel Kanchev” din 
Ruse  (Bulgaria), Universitatea Tehnică 
din Kosice (Slovacia) și Agenția 
Universitară de Francofonie (România).  

 
 
 
 
 

 

 
 

 



Programul Erasmus+ 2014-2020 

KA2 – Cooperare pentru inovare și  

  schimb de bune practici 

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior 

 

Proiectul Nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP 

Titlul proiectului: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students 

and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA 

Durata proiectului: 15/10/2017 – 14/10/2020 
 

 

Studenții ciclului Licență și Masterat din cadrul USARB au beneficiat de o serie de 
cursuri în perioada 19-24 noiembrie 2018, destinate managementului riscului de 
afaceri, analizei riscului de afaceri și riscului financiar, managementului creativ, 
comunicării de afaceri, conduse de profesori invitați ai consorțiului de proiect 
ReSTART. Profesorii invitați au angajat studenții în mai multe activități din 
domeniul digitizării educației antreprenoriale și dezvoltării competențelor 
antreprenoriale creative, alături de cadrele didactice universitare din cadrul 
Catedrei de Științe economice a USARB.  

 

 

 
 

 
 


