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PREZENTARE GENERALĂ 
Proiectul ReSTART vizează modernizarea programei universitare în domeniul 
„Business și Administrare” prin implementarea metodelor moderne de predare-
învățare și a noilor abordări pedagogice și metodologice utilizând instrumentele TIC.  
 
În cadrul proiectului se propun mecanisme inovatoare de învățare digitală care să 
îmbogățească metodele de predare și să susțină învățarea personalizată, precum și 
echiparea masteranzilor și cadrelor didactice cu mix-ul corect de abilități 
antreprenoriale și digitale, prin implicarea activă a antreprenorilor, a asociațiilor 
profesionale, a societății civile și a entităților guvernamentale. 
 
Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori 
impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-
didactice prin valorificarea experienței partenerilor europeni în domeniu.  
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Studenții și profesorii USARB au 
beneficiat de o serie de Sesiuni 
de informare organizate  în 
cadrul proiectului ReSTART 
(21.02.19, 19-20.04.19, 
20.09.19).  
Pe parcursul sesiunilor au fost 
prezentate oportunitățile oferite 
de proiect pentru implementarea 
metodelor moderne de predare-
învățare în cadrul programului de  
master „Administrarea afacerilor 
comerciale". S-au discutat  
posibilitățile de valorificare a 
instrumentelor platformei 
MOODLE pentru predarea 
disciplinelor economice. 
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Proiectul Restart a fost prezentat în cadrul celei de-a II-a  ediții a Târgului 
Proiectelor Erasmus+, KA2, CBHE, organizată în perioada 19-20 aprilie 2019, 
în cadrul evenimentului Zilele porţilor deschise, găzduit de Universitatea de 
Stat ,,Alecu Russo” din Bălți. 
Vizitatorii au beneficiat de materiale promoționale, au primit răspunsuri la 
întrebări, au cunoscut specificul proiectului și activitățile planificate pentru 
studenții și profesorii USARB .  
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În perioada 21-26 octombrie 2019, un 
grup de profesori de la Facultatea de 
Științe Reale, Economice și ale Mediului 
ale Universității de Stat „Alecu Russo” din 
Bălți, au beneficiat  de o sesiune de 
instruire în domeniul implementării 
metodelor şi tehnologiilor moderne în 
procesul de predare şi evaluare.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Trainingul a avut loc la Universitatea 
Tehnică din Kosice, Slovacia și a fost 
condus de către partenerii europeni ai 
proiectului. Subiectele discutate în 
cadrul sesiunii de instruire au vizat 
abordarea inovativă în predare, 
dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale, transferul tehnologic și 
incubatoarele de afaceri, aplicarea 
jocului în predare. 
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În perioada 18-22 noiembrie, 2019, studenții și masteranzii specialităților economice  
au beneficiat de o serie  de lecții în 
domeniul managementului 
intercultural, modelelor de 
afaceri, analizei bazelor de date și 
aplicarea softurilor pentru creare 
modelelor de afaceri, dezvoltarea 
abilităților de comunicare 
interculturală. 
Participanții la sesiunile de 
predare au fost instruiți și ghidați 
de următorii profesori invitați: 
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Irina KOSTADINOVA  
University of Ruse Angel Kanchev, Bulgaria  
 
Liliana LUPUȘOR  
Agence Universitaire de la Francophonie 
 
Marek MACÍK  
Technical University of Kosice, Slovacia 
 
Renáta OLEJÁROVÁ  
Technical University of Kosice, Slovacia 

Business models for entrepreneurs   
Digital business models 
 
Critical Inter-Cultural Success Factors in Global 
Project Management .Cross-cultural Intelligence. 
How to develop cross-cultural skills? 
 
Auction types and their use 
 
Data mining a CRISP-DM model 
 

 
Pe parcurs săptămânii studenții și masteranzii au participat la ore de curs, 
realizate cu implementarea tehnologiilor informaționale moderne, dar și activități 
practice în domeniul dezvoltării abilităților antreprenoriale creative, analiza 
bazelor de date, comunicare interculturală eficientă.  
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În perioada februarie- decembrie 
2019, în cadrul proiectului ReSTART 
au fost organizate 3 sesiuni de 
orientare în cariera pentru studenții 
masteranzi. Activitățile au fost 
organizate cu implicarea 
reprezentanților mediului de afaceri. 
Aplicând analiza SWOT au fost 
elaborate 30 de Planuri de dezvoltare 
a carierei pentru masteranzii USARB. 
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Modernizarea educației antreprenoriale la USARB ! 
În data de 27 iunie 2019 a avut loc prima sesiune de diseminare a a 
rezultatelor proiectului cu genericul „Bunele practici. Consilierea în carieră 
a studenților USARB”. La eveniment au participat studenți, profesori și 
antreprenori. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezulatele 
proiectului, bunele practici ale universităților europene partenere 
(University of Ruse „Angel Kanev”, Bulgaria și Technical University of 
Kosice, Slovakia) în problema angajabilității absolvenților și suportul 
acordat studenților antreprenori. Reprezentatul Agenției Universitare 
Francophone a prezentat ofertele Agenției privind soluțiile în dezvoltarea 
carierei. 

 

 



Programul Erasmus+ 2014-2020 
KA2 – Cooperare pentru inovare și  

  schimb de bune practici 
Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior 

 
Proiectul Nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP 

Titlul proiectului: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students 
and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA 

Durata proiectului: 15/10/2017 – 14/10/2020 
 

9
 

 
 

 Un loc aparte, în cadrul evenimentului, ia revenit panelului de discuții cu 
antreprenorii, care s-au împărtășit cu propria experiență în business, au 
încurajat și îndrumat studenții în lansarea afacerilor. 

 


	Prezentare generală

