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REALIZĂRILE PROIECTULUI ReSTART 
      
 
      Antreprenoriat și Administrarea Afacerii este programul de studii superioare de master al cărui 

curriculum este modernizat în cadrul proiectului ReSTART.  
     Scopul proiectului este de a integra și îmbunătăți nevoile de învățare digitală și de antreprenoriat ale 
studenților, cadrelor didactice și afacerilor locale pe baza internaționalizării, a parteneriatelor strategice și 
a cooperării inovatoare, în cadrul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.  
     Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul 
curriculumului antreprenorial modernizat asupra studenților ciclului II master și a cadrelor științifico-
didactice, prin valorificarea experienței avansate în domeniu, în instituțiile de învățământ superior din cadrul 
consorțiului. Disciplinele modernizate de la acest program sunt: 

 Antreprenoriat și leadership – 5 credite ECTS; 
 Econometrie și statistica economică - 5 credite ECTS; 
 Analiza strategică și strategii concurențiale de firmă - 5 credite ECTS; 
 Dezvoltarea inovațională a întreprinderilor - 5 credite ECTS; 
 Sisteme de management al calității - 5 credite ECTS; 
 Gestiunea financiar-contabilă - 5 credite ECTS. 

 
Cursurile modernizate sunt plasate pe E-platforma instituțională MOODLE - http://e-learning.usch.md/ 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul (USCH)/ Newsletter   10/ 2019 
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În data de 14 martie 2019, în Blocul B, Facultatea de Economie, Informatică și Științe Aplicate, sala 304, 

în cadrul activităților proiectului ,,Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to 
enhance the modernization of higher education in Moldova(ReSTART)” a avut loc Primul Eveniment de 
Multiplicare a rezultatelor proiectului cu genericul - "Bune practici privind orientarea în carieră a studenților". 

 

 
La acest eveniment au participant studenții de la ciclul I și II, de la Facultatea de Economie, 

Informatică și Științe Aplicate, elevi de la liceele din orașul Cahul, experți europeni, care în același timp 

și parteneri ai proiectului din cadrul Universității "ANGEL KANCHEV" din Ruse, Bulgaria, Universității 

Tehnice Kosice, Slovacia, Agenția Universitară a Francofoniei, Romănia. 

Scopul evenimentului a constat în informarea studenților și elevilor, masteranzilor, antreprenorilor, 

asociațiilor profesionale, instituții de stat specializate  despre oportunitățile de predare și învățare 

inovatoare susținute de proiectul RESTART, precum și despre rezultatele obținute de USC în cadrul 

proiectului.  

 

 
Experții europeni și-au împărtățit experiența cu participanții vizavi de bunele practice utilizate în 

orientarea în carieră a studenților, precum și au venit cu soluții în dezvoltarea unei cariere de succes. 

În cadrul acestui eveniment, prin colaborare cu Direcția Ocuparea Forței de Muncă Cahul, în 

persoana Dnei Sarsaman Eugenia, a fost organizat Tîrgul locurilor de muncă, unde au fost invitați – 

agenți economici, asociații profesionale, instituții de stat specializate din Regiunea de Sud a republicii. 
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      Studenții Facultății de Drept și Administrație Publică, programul de studii superioare de licență 
Administrație Publică și programul de studii superioare de master Administrația publică a colectivităților 
locale și cadrele didactice au beneficiat de a Treia Sesiune de informare organizată în cadrul 
proiectului ReSTART în data de 06 februarie 2019, fiind familiarizați cu  oportunitățile oferite de proiect 

în ceea ce privește implementarea metodelor moderne de predare și învățare în cadrul programului de 
Master  Antreprenoriat și Administrarea Afacerii 

     În data de 27 mai 2019, a fost organizată cea de-a Patra Sesiune de informare ReSTART, în cadrul 
căreia au fost diseminate rezultatele obținute de echipa USC în cadrul proiectului, precum și necesitățile 
de învățare digitală și de antreprenoriat identificate în cadrul chestionarului realizat, cele mai bune 
practici și transferul de cunoștințe existent. Profesorii și studenții Facultății de Economie, Inginerie și 
Științe Aplicate, Facultății de Științe Umanistice de la programele de studii superioare de master 

Pedagogie și tehnologii educaționale interactive și Tehnologii informaționale în instruire au fost, de 
asemenea, familiarizați cu oportunitățile oferite de proiect în ceea ce privește creșterea abilităților 
digitale atît a studenților, cît și a cadrelor didactice de la  programul de Master  Antreprenoriat și 
Administrarea Afacerii 
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      Transferul practicilor inovatoare de predare și învățare prin dezvoltarea abilităților 
antreprenoriale și digitale a continuat să fie principalul obiectiv și al celei de a 2 – a 
Sesiuni de „Training a Profesorilor” organizată în perioada 22-25 octombrie 2019 la 
Universitatea Tehnică din Kosice (Slovacia). 
       De aceasta dată echipa de implementare a proiectului Restart, din cadrul USC, a fost 
familiarizată cu aspectele pedagogice în consilierea și ghidarea în carieră a studenților, 
utilizarea jocurilor educaționale de simulare, ca element important în creșterea abilităților 
practice la studenți, abordările pedagogice inovative de predare și învățare digitală, 
transferul tehnologic în universități, incubatoarele pentru start-up-uri. Sesiunile de training 
au fost organizată în parteneriat cu Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse  (Bulgaria), 
Universitatea Politehnică din București (România) și Agenția Universitară a Francofonie 
din București (România).      
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     În periaodele a 7-9 mai 2019 și 25-29 noiembrie 2019 Universitatea de Stat 
„B.P.Hasdeu” din Cahul a gazduit două mobilități academice de predare ale cadrelor 
didactice din Universitățile partenere. Obiectivul acestor activități a fost schimbul de 
experiență și bunele practici în domeniul educațional antreprenorial.  
     Activitățile de predare au fost susținute de de profesori experți din cadrul Universității 
Politehnica din București (Romania) - Dna Chicioreanu Teodora și Dna Leuștean 
Beatrice,  din cadrul Universității  „Angel Kancev” din Ruse (Bulgaria) – Dna Bozhana 
Yavorova Stoycheva, din cadrul Universității Tehnice din Kosice (Slovacia) – Dl Drab 
Radovan. 
     Aceste cursuri au înregistrat înalte aprecieri de către masteranzi la capitolul: 
actualitatea temei abordate și modul de interacțiune cu sala; comunicarea și colaborarea 
dintre actorii actului educațional, lucrul în grup, etc. 
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        În anul 2019 au fost organizate trei sesiuni de orientare în  carieră, a studenților înscriși la cursurile 
modernizate din cadrul proiectului ReSTART . 
     În cadrul acestor evenimente, masteranzi de la programul de master Antreprenoriat și 
Administrarea Afacerii și reprezentanții afacerilor au discutat aspecte legate de competitivitatea 

tinerilor specialiști pe piața muncii, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea și creșterea profesională.  
Concluziile și propunerile făcute în timpul discuțiilor s-au concretizat în Planurile de orientare în carieră. 

  

                     

 
 

 


