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Obiectivul proiectului: În raport cu obiectivele generale ale programului Erasmus +, Jean Monnet, obiectivul principal 

al proiectului este de a promova excelența în procesul de predare și cercetare în domeniul studiilor europene, de dota studenţii 

şi tinerii profesionişti cu cunoștințe relevante pentru viața lor academică și profesională pe diverse subiecte legate de Uniunea 

Europeană și diversificarea subiectelor legate UE în planurile de învăţământ al instituțiilor de învățământ superior. 

Obiective specifice: Activităţile propuse în cadrul acestui proiect urmăresc: 

- să promoveze cercetarea şi consolida experienţa de predare a tinerilor lectori, cercetători, oameni de știință și practicieni 

în problemele Uniunii Europene; 

- să stimuleze publicarea și diseminarea rezultatelor cercetării universitare 

- să furnizeze cursuri adaptate la diverse probleme europene, relevante pentru absolvenți în viața profesională, prin 

furnizarea unor informaţii cuprinzătoare, actualizate și obiective privind instituțiile UE și politicile comunitare; 

- să crească gradul de conștientizare cu privire la posibilul impact al integrării europene asupra țărilor membre, țările 

partenere și comunitatea globală; 

- să creeze și să îmbunătățească în mod constant potențialul de analiză, de cercetare și de predare în domeniul integrării 

în UE; 

- Să transforme ASEM  într-unul dintre cele mai importante centre de  educație și cercetare în domeniul Studiilor 

Europene;  

- Să difuzeze informații actuale cu privire la integrarea Europeană prin intermediul cursurilor predate cu succes, 

informaţiilor actualizate pe site-ul instituţiei, precum și prin intermediul tuturor evenimentelor propuse in cadrul 

proiectului (cum ar fi ateliere, scoli de primavera, mese rotunde și conferințe). 

Activităţile planificate în cadrul proiectului:  

- Organizarea de evenimente de promovare şi promovarea activităţilor proiectului pe site-ul instituţiei, in vederea creşterii 

numărului de participanţi la evenimentele planificate; 

- Organizarea predării modulului și furnizarea resurselor educaţionale aferente acestui curs; 

- Organizarea unui work-shop cu scopul de a spori de cunoștințele în domeniul cooperarii dintre UE și Republica Moldova; 

- Crearea, adaptarea continua și furnizarea beneficiarilor a accesului deschis la resursele educaționale deschise aferente 

modulului de Economie a UE;  

- Crearea și gestionarea unei pagini web care să reprezinte un cadru de colaborare și un calendar de informare a tuturor 

beneficiarilor activităţilor proiectului; 

- Participarea la conferințe internaționale pe diverse subiecte legate de UE; 

- Organizarea unei mese rotunde adresate personalului academic şi studenţilor din universități cu profil non-UE; 

- Organizarea unei conferințe axată pe rezultatele implementării proiectului Modulul Jean Monnet şi relaţiilor dintre EU şi 

Republica Moldova; 

- Organizarea unei școli de primăvară pentru studenții care provin din universitățile cu alt profil decât economic (medicina, 

inginerie, drept, arte etc.), precum și alte părți interesate; 

- Cercetarea pe diverse subiecte legate de integrarea Europeană; 

 

Coordonator al proiectului EUREM: Dr. Rodica CRUDU, conferențiar universitar, ASEM 

E-mail: rodikakrudu@gmail.com, euremjmmodule@gmail.com 

Pagina web: http://ase.md/ro/eurem.html 
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