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Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport implementează cu succes proiectul 

educațional internațional “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE 

CONTINUA ÎN MOLDOVA - COMPASS”. Perioada de implementare a proiectului: 15/11/2018 

- 14/11/2021 și se adresează procesului de integrare a modelului universitar de învățare continuă 

(ULLL) incluziv și receptiv ca fiind cel care necesită reacții imediate la nivel național și 

instituțional și acțiune comună în Moldova. Acordarea posibilității ca organismele naționale de 

învățământ superior și instituțiile de învățământ superior să administreze strategic învățarea 

continuă integrată a învățământului superior este considerate obiectivul general al proiectului și 

principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA. 

Grupurile țintă: reprezentanți ai ministerelor învățământului superior; Promotori Bologna la 

nivel național; managerii de rang înalt ai universităților, directorii ULLL, personalul operațional 

ULLL.  

Obiectivul general al prezentului proiect constă în contribuția la integrarea mai profundă a 

Republicii Moldova în EHEA prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) 

în Moldova  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

OB1: Promovarea si consolidarea culturii LLL (Life Long Learning) în Moldova și consolidarea 

consensului național al actorilor cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în Noiembrie 

2021;  

OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de 

reglementare în domeniul LLL în Moldova până în Noiembrie 2020;  

OB3: Creșterea funcției de integrare a universității în Moldova prin dezvoltarea strategiilor 

integrate universitare de LLL până în Noiembrie 2020;  

OB4: Sporirea capacităților instituționale ale universității în Moldova pentru implementarea 

eficientă a reformei LLL până în Noiembrie 2021.  

Activităţile proiectului:  

1) Creșterea gradului de conștientizare a rolului LLL în societatea din Moldova și creșterea 

numărului de grupuri țintă și a părților interesate implicate.  

2) Elaborarea documentelor legislative naționale privind învățarea de formare profesionala în 

Moldova.  

3) Elaborarea a regulamentelor privind LLL.  

4) Consolidarea structurilor de învățare de formare profesionala la universitățile din Moldova și 

servicii și cursuri de LLL.  

Rezultatele proiectului:  



R1. Crearea și implementarea legislației naționale care a lipsit până în prezent în Moldova: Foaie 

de parcurs națională LLL; Regulamentul de validare a învățării anterioare, inclusiv formal și 

informal (VPL); Regulamentul privind aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS existente 

pentru LLL; etc.).  

R2. Elaborarea și implementarea unor strategii universitare eficiente cu privire la LLL integrat, 

împreună cu măsuri instituționale coerente capabile de orientare pe tot parcursul vieții și VPL, 

îmbunătățirea capacităților instituționale pentru sporirea participării la LLL.  

Parteneri:  

 Academy of Music, Theatre and Plastic Arts  

 University of Physical Education and Sport  

 State Pedagogical University “Ion Creanga”  

 Trade Cooperative University of Moldova  

 Comrat State University  

 Rectors` Council of Moldova  

 Ministry of Education of Moldova  

 European University Continuing Education Network (Belgium)  

 University of Turku (Finland)  

 Danube University of Krems (Austria)  

 University of Graz (Austria)  

 European Policy Development and Research Institute (Slovenia)  

 University of Barcelona (Spain)  

 Università degli Studi di Genova (Italy)  

 University of Brest (France) 

 

Vizite de studiu efectuate în cadrul proiectului: 

Vizita de studiu la Universitatea Danube din Krems, Austria, a avut loc în perioada 6-

10 mai 2019 în cadrul proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în 

Moldova - COMPASS”, ref. nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, co-finanțat de 

Comisia Europeană, în cadrul programului ERASMUS+.  

Scopul acestei vizite de studiu a fost cunoașterea bunelor practici ce ține de învățarea pe tot 

parcursul vieții la Universitatea Danube din Krems, Austria.  

În cadrul vizitei de studiu au participat reprezentanți de la universitățile partenere din 

Republica Moldova, dar și parteneri europeni ai proiectului. Universitatea de Stat de Educație 

Fizică și Sport a fost reprezentată de către dna Liliana Budevici-Puiu, Prorector pentru activitate 

științifică, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar; dna Adelina Ghețiu, Director 

Departament Formare Profesională Continuă, doctor în științe pedagogice, lector universitar.  

Temele abordate în cadrul vizitei de studiu au fost variate, precum: Programe de studii la 

Universitatea Danube din Krems; Managementul calității și dezvoltarea de noi programe de 

formare continuă la Universitatea Danube din Krems; Implementarea și managementul 

programelor de formare continuă la Universitatea Danube din Krems; Marketingul programelor 

de învățare continuă la Universitatea Danube din Krems etc.  



Vizita de studiu s-a încheiat cu un atelier de lucru în care toți participanții s-au divizat în 

echipe. Ulterior, un membru al echipei a prezentat impactul și informația învățată în cadrul acestei 

vizite de studiu la Universitatea Danube din Krems.  

Fondata în anul 1994, Universitatea de Științe Aplicate IMC Krems este considerata o 

instituție educațională relativ tânără, si, cu toate acestea, extrem de cunoscuta si apreciata atât in 

Austria, cat si peste hotarele acesteia. Este amplasata în pitorescul oraș Krems, cu o populație de 

aproximativ 30.000 de locuitori și cu cele mai înalte standarde de viață din Austria. Krems îmbină 

armonios valorile tradiționale cu cele moderne și este bine cunoscut pentru cultura și ospitalitatea 

sa, fiind și un mediu excelent pentru studiu și cercetare.  

În prezent la IMC Krems își fac studiile peste 2.500 de studenți din întreaga lume, iar peste 

6.200 au absolvit deja aceasta instituție. Staff-ul academic si administrativ full-time se estimează 

la cca 791 de angajați, dintre care 596 sunt lectori și profesori universitari. Peste 60 dintre aceștia 

sunt implicați direct în activități științifice și de cercetare. Universitatea investește în cele peste 30 

de proiecte de cercetare și dezvoltare în jur de 1,3 milioane de euro.  

Pentru a face față provocărilor viitoarei vieți profesionale, studenții IMC Krems au 

posibilitatea să studieze un semestru dincolo de hotarele Austriei, grație celor peste 113 universități 

internaționale partenere sau să-și facă stagiul practic în una din cele 1.000 de companii partenere 

din întreaga lume. Pe lângă faptul că aici se leagă prietenii de-o viață, Universitatea din Krems 

mai este locul în care studenții pot stabili importante relații de afaceri, interacționând direct cu 

potențialii angajatori sau viitori parteneri.  

În 2005 toate clădirile universității au fost reconstruite și modernizate. Cele două campusuri 

ale IMC Krems se afla la doar 10 minute distanță unul de celălalt, fiind și acesta un avantaj 

important pentru studenți.  

IMC Krems oferă studenților și acces la una dintre cele mai vechi biblioteci din Austria, 

amplasată pe teritoriul campusului. Fondul acesteia numără peste 50.000 de lucrări științifice atât 

din secolele trecute, cât și din prezent. Biblioteca este și una dintre cele 9 Centre de Documentare 

Europeana din Austria în care se păstrează toata informația cu privire la evenimentele care au avut 

loc în tările UE. 


