Acțiunile Jean Monnet vizează promovarea excelenței în
predare și cercetare, în domeniul studiilor privind Uniunea
Europeană, la nivel mondial. Aceste acțiuni au, de asemenea,
scopul de a promova dialogul între mediul academic și
societate, incluzând aici și factorii de decizie locali și la nivel
guvernamental, funcționari publici, actori din societatea
civilă, reprezentanții diferitelor niveluri de învățământ și
reprezentanții mass-media.

Ce acțiuni sunt sprijinite?

•
•
•

Support to Associations: Jean Monnet support to Associations.
Sprijin pentru asociații: Sprijin Jean Monnet pentru asociații.
Dezbatere de politică cu lumea academică: Rețele Jean Monnet și Proiecte Jean
Monnet.

Jean Omer Marie Gabriel Monnet (9 November 1888 – 16 March 1979) a fost un
economist și diplomat politic francez. Un susținător influent al unității europene, este
considerat unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu
constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Coordonatorul academic:
Elena SIMCIUC
Șefa Oficiului pentru Proiecte
Internaționale, USM
Email: simciuc.elena@gmail.com
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INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ A REPUBLICII
MOLDOVA PRIN VALORI COMUNE ALE UE:
EDUCAȚIE-CERCETARE-INOVARE
2019-2021

Acronim: EUSHARE
Numărul de referință: 610666-EPP-12019-1-MDEPPJMO-PROJECT
Data de începere: 20 octombrie 2019
Durată: 24 luni
Instituția beneficiară: Universitatea Stat
din Moldova (USM)

Coordonatorul academic:
Elena SIMCIUC
Șefa Oficiului pentru Proiecte Internaționale, USM
Email: simciuc.elena@gmail.com

Obiectivul general:
Contribuție la activitățile de informare, reflecție și diseminare pentru studenți, cadre
didactico-științifice universitare, tineri cercetători, personalul administrației publice, experți
în domeniile legate de triunghiul cunoașterii, cît și pentru societatea civilă în ansamblu, în
ceea ce privește educația-cercetarea-inovarea, și anume procesele și instrumentele legate de
Republica Moldova, ca fiind aspecte cele mai importante care influențează nivelul ocupării
forței de muncă, productivității, coeziunii sociale și creșterii economice între UE-MD

Obiectivele specifice:
-

1. Sporirea cunoștințelor și creșterea
nivelului de familiarizare a domeniilor
legate de triunghiul cunoașterii,
organizarea societății civile cu privire
la politicile UE, în general, cit și
cele legate de Republica Moldova,
cu accentul principal pe învățarecercetare-inovare.

-

2. Înțelegerea
oportunităților,
realizărilor și obstacolelor legate DE
învățare-cercetare-inovare în procesul
de integrare europeană al Republicii
Moldova;

-

3. Promovarea dialogului privind
integrarea Republicii Moldova prin
educație-cercetare-inovare;

-

4. Implicarea,
sensibilizarea
și
informarea publicului larg cu privire
la oportunitățile oferite de UE în
domeniul educației-cercetării-inovării
prin intermediul programelor UE
(ERASMUS +, HORIZON2020, etc);

-

5. Integrarea studenților al căror
program de studiu nu este legat de
aspectele UE și sporirea înțelegerii
lor asupra procesului de integrare a
Republicii Moldova în UE.

-

6. Consolidarea
cunoștințelor
grupei țintă cu privire la progresele
înregistrate de Republica Moldova
în Spațiul European de Învățământ
Superior, și Spațiul European de
Cercetare, după semnarea Acordului
de asociere UE-MD;

-

7. Încurajarea
cooperării
între
lumea academică, factorii de decizie,
societatea civilă și tinerii în ceea ce
privește politicile UE, cu accentul
principal pe Specializarea Inteligentă
care se referă la educație-cercetareinovare.

-

8. Sprijinirea dezvoltării profesionale
a tinerilor cercetători și profesori
dispuși să integreze bunele practici și
noile subiecte ale UE în programele
și inițiativele didactice în cadrul
Universității de Stat din Moldova cu
ajutorul programului ERASMUS +
Jean Monnet;

-

9. Evidențierea dimensiunilor UE
pentru grupurile țintă implicate direct
și indirect.
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•
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Sesiuni de instruire pentru tineri
„Înțelegerea problemelor principale
ale UE, legate de educație-cercetareinovare"
Cercetare „Integrarea europeană și
specializarea inteligentă a Republicii
Moldova”

•

Atelier de lucru „Valorile comune ale
UE: șansă pentru dezvoltarea economică
și creșterea Republicii Moldova

•

Masa rotundă nr.1 ,,Specializare
inteligentă: de la ideea academică la cea
politică"

•

Masa rotundă nr.2 ,,Specializare
inteligentă: de la ideea academică la cea
politică"

•

Conferința internațională „Integrare
europeană prin îndreptarea educației,
cercetării, inovațiilor în Țările
Parteneriatului Estic”
Livrabilele proiectului

•
•

Broșură „Politici ale UE privitoare la
educație-cercetare-inovare în Republica
Moldova”;
Publicația finală a proiectului „Noi
oportunități de integrare oferite de
valorile comune ale UE: educație,
cercetare, inovare”

1.

Studenți universitari;

2.
Personalul
universităților;
3.

academic

al

Reprezentanți ai ONG-urilor;

4.
Reprezentanții
tineret;

organizațiilor

de

5.

Membrii autorităților locale;

6.

Tinerii cercetători;

7.

Grupuri profesionale;

8.

Practicienii în domeniul dreptului

9.
Membrii structurilor
guvernamentale legate de integrarea
europeană a Moldovei
10.

Jurnaliști;

11.

Publicul larg.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu
constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

www.eushare-project.eu

•

Grupuri țintă:

EUSHARE

Evenimentele principale:

