
Progresul activităților proiectului Connect pentru anul 2021 

În data de 29 decembrie 2021 a avut loc intalnirea in format on-line a echipei UTM de implimentare a 
proiectului Erasmus+ CONNECT – ,,Connecting universities-industry through smart entrepreneurial 
cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia” („Conectarea dintre 
universități și industrie prin cooperare antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din 
Moldova, Georgia și Armenia”, codul proiectului: 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP). 

Subiectele abordate în cadrul ședinței de lucru s-au referit la pachetele de lucru 2, 3 și 5. 

În cadrul ședinței au fost discutate  activitățile 2.1 Elaborarea unui raport integral pe starea de lucruri în IÎS 
din Republica Moldova, 2.3 Elaborarea cursurilor,  3.1 Amenajarea spațiilor fizice  

Cu referire la activitatea 2.3 Elaborarea cursurilor s-a decis că la o primă etapă este necesar ca profesorii sa 
obțină certificarea pe domeniile de interes. Activitatea 2.3. presupune elaborare și livrarea a 3 cursuri:  

 curs de accelerare,  
 curs de formare a competențelor de comunicare, și  
 curs de formare a competențelor digitale pentru mediul universitar.  

S-au discutat cerințele față de structura și conținuturile cursurilor, modalitatea de livrare și evaluare, precum 
și numărul de cadre didactice din cadrul UTM ce urmează a fi instruite.  

Activitățile 3.1 și 3.2 se referă la dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii instituționale, destinate 
antreprenoriatului. În cadrul ședinței au fost discutate cerințele față de spații pentru Smart-caffe, care deja a 
fost identificat, urmând sa fie elaborat Regulamentul de funcționare, precum și lista de echipamente necesare 
implementării proiectului și asigurării sustenabilității ulterioare. 

Proiectul Connect vizează consolidarea relațiilor universitate-industrie bazată pe abordarea antreprenorială 
inteligentă (multidimensională) în instituțiile de învățământ superior din țările parteneriatului estic (EaPC) și 
consolidarea inteligenței competitive (comportamente, abilități, mentalități) a studenților și absolvenților și a 
capacității acestora de a crea locuri de muncă. 
Proiectul Connect este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.  
Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe https://proiecte.utm.md/connect/   
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