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În perioada 11-15 octombrie 2021, reprezentanți ai 5 universități din Republica Moldova 

(ASEM, AMTAP, UPSC, USEFS, UCCM) și ai Ministerului Educației și Științei au participat la 

vizita de studiu, desfășurată la Universitatea din Turku, Finlanda. Universitatea de Stat de Educație 

Fizică și Sport a fost reprezentată de către: Ghețiu Adelina, dr., lector univ., directorul 

Departamentului Formare Profesională Continuă, coordonator instituțional; Mocrousov Elena, dr. 

hab., conf. univ., decanul Facultății Sport, membru al grupului de lucru; Onoi Mihail, dr., conf. 

univ., decanul Facultății Pedagogie, membru al grupului de lucru. 

În timpul vizitei, profesorii și managerii din Moldova au comunicat cu experți în organizarea 

serviciilor de formare continuă din 4 universități din Finlanda: Universitatea Turku, Universitatea 

din Helsinki (https: //www.helsinki.fi/en), Universitatea Åbo Akademi, Universitatea de Arte, 

Helsinki. Prezentările experților din Finlanda s-au concentrat pe subiecte precum: redefinirea 

conceptului de învățare pe tot parcursul vieții în contextul noilor realități; focalizarea programelor 

de educație continuă pe nevoile și specificul publicului țintă; modele de organizare a serviciilor de 

educație continuă aplicate în universitățile finlandeze; modele de finanțare a programelor de 

educație continuă etc. 

 

Programa vizitei de studiu:    

https://drive.google.com/file/d/1acvVcQkuPT_oIROSyguJn7yoGoVKEP6q/view 

 

Prezentări din cadrul vizitei de studiu: 

https://drive.google.com/drive/folders/1slQEfEWzNTAYLCIUOU_lJxKF8K3xOeTt?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1acvVcQkuPT_oIROSyguJn7yoGoVKEP6q/view


În cadrul vizitei de studiu, reprezentanții universităților din Republica Moldova au demonstrat 

câteva rezultate obținute în urma implementării proiectului COMPASS: au fost prezentate propriile 

modele de organizare a serviciilor de educație continuă, precum și planuri de acțiune, prin care 

universitățile partenere intenționează să implementeze dezvoltarea;  strategia de formare continuă, 

dezvoltată în cadrul proiectului sub coordonarea Universității din Turku. 

Comunicările prezentate de către delegații USEFS au fost menționate de către experți ca fiind 

cele mai reușite, concise și la subiect.  

În cadrul primului atelier de lucru s-a prezentat modelul de organizare a procesului de formare 

profesională continuă în cadrul USEFS, evidențiindu-se conexiunile Departamentului Formare 

Profesională Continuă cu managementul universității, facultăți, serviciile de asistență și serviciile 

IT. 

   

 

A trezit interes și discuții Planul de acțiuni de perspectivă privind implementarea Proiectului 

COMPASS în cadrul USEFS. Rămâne ca împreună cu membrii grupului de lucru din proiect și 

colegii din USEFS să realizăm toate activitățile propuse. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


