Catedra Jean Monnet in Politici ale UE pentru Inovație, Creativitate și Antreprenoriat
(EU2INNO), nr. ref. 2016/2332-574680-EPP-1-2016-1MD-EPPJMO-CHAIR
Despre proiect: Proiectul EU2INNO este un proiect co-finanțat de Programul Erasmus+ al
Uniunii Europene, și implmentat în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei
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.
Obiectivul general al proiectului se realizează prin mai multe obiective specifice:
- de a susține stabilitatea anumitor cursuri existente în curricula ASEM, prin creșterea atractivității
acestora și capacității de adaptare la nevoilor de formare ale studenților, și de a crește rolul
cursurilor formative și de formare, prin noi abordări / perspective furnizate de conținut și metode;
- de a oferi cursuri studenților de la alte departamente (de exemplu, arhitectura, medicina, etc.),
pentru a le pregăti mai bine pentru viața profesională viitoare;
- de a stimula cercetarea multidisciplinară în domeniul integrării europene
- de a stimula dezbaterile publice și academice pe teme de interes în Uniunea Europeană
- de a organiza activități la care să participle factorii de decizie politică la nivel local, regional și
național, precum și societatea civilă.
- de a contribui la integrarea economică a Republicii Moldova în spațiul UE
Activitati:
- Organizarea si livrarea cursurilor cuprinse în curriculum-ul official al ASEM;
- Furnizarea de cursuri de formare inter-universitare în cadrul Școlii de Studii Europene Jean
Monnet organizate în 2 sesiuni (de iarnă și sesiunea de primăvară);
- Organizarea sesiunii unei conferințe în cadrul conferințe științifice internaționale ASEM din
ultimii doi ani de finanțare;
- Organizarea unui atelier de lucru în fiecare an, cu scopul de a spori aprofundarea cunoștințelor
privind diferite aspecte ale politicilor UE cu privier la inovare, creativitate și spirit antreprenorial;
- Organizarea în fiecare an, "Săptămâna UE în ASEM", care ar consta într-o serie de evenimente
ca: concurs de eseuri pe tematica UE, prelegere publică, expoziție de postere UE, dezbateri etc.
- Crearea si actualizarea continua a resurse educaționale deschise;
- Crearea și gestionarea unui site web care poate fi folosit ca un cadru de colaborare și un calendar
de informații;
- Organizarea unei serii de mese rotunde (2 pe an), adresate studenților, tinerilor cercetători,
societatea civilă etc.
- Cercetarea în disciplinele UE, etc.
Principalele rezultate / rezultate ale proiectului sunt: realizarea si predarea a 6 cursuri (noi și
existente), realizarea a 2 activități de cercetare, elaborarea 1 cărți, organizarea 1 atelier internațional în
fiecare an de finanțare, organizarea unei sesiuni pe an in cadrul conferinței internaționale organizata
de instituție annual (în ultimii doi ani de finanțare), prganizarea a 2 mese rotunde annual, organizarea
1 concurs de eseuri, participarea la conferințe internaționale și publicarea rezultatelor cercetării,
editarea conferințelor, elaborarea unui buletin informativ în fiecare an și o pagina de web diseminarea
tuturor informațiilor proiectului
Coordonatorul proiectului: Dr. Rodica CRUDU, conferențiar universitar,
E-mail: rodikakrudu@gmail.com
Pagina Web: http://ase.md/ro/eu2inno.html
Facebook: https://www.facebook.com/Eu2inno-713659945456427/?ref=bookmarks
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