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TEHNOLOGII COLABORARE

ACTIVITATEA ASEM

Printre marii fericiţi au fost: Emi-
lia Antonov, metodist, categoria 
1 la facultatea “Relaţii Economice 
Internaţionale”; Marina Băeșu, doc-
tor, conferenţiar universitar, cate-
dra “Mangement social”, prodecan 
facultatea “Economie Generală și 
Drept”; Ghenadie Șavga, doctor, 
conferenţiar universitar, catedra 
“Management”, facultatea “Business 
și Administrarea Afacerilor”; Mihail 
Manoli, doctor, conferenţiar univer-
sitar, catedra “Contabilitate și Audit”, 
facultatea “Contabilitate”; Ilie Coan-
dă, doctor, conferenţiar universitar, 
catedra “Tehnologii informaţionale”, 

prodecan facultatea “Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică”; 
Djulieta Rusu, doctor, conferenţiar 
universitar, șef catedra “Limbi Mo-
derne Aplicate”, facultatea “Finanţe”; 
Olga Barbăneagră, profesoară de 
economie aplicată, Colegiul Naţional 
de Comerţ.

Totodată, s-au înmânat trei pre-
mii, pentru profesorii ASEM, din 
partea Ministerului Educaţiei pentru 
activitate prodigioasă în domeniul 
învăţământului, contribuţie sub-
stanţială la pregătirea specialiștilor 
de înaltă califi care, cultură și inteli-
genţă, spirit inovaţional și creativ. 

De Ziua Internaţională a lucrătorului din învăţământ, 
în cadrul ASEM, a plouat cu premii

Ziua Pedagogului nu a trecut fără câteva premii pentru pro-

fesorii Academiei de Studii Economice din Moldova. Cu diplomă, 

fl ori, premii bănești, cuvinte frumoase și de laudă, aceștia au fost 

felicitaţi de rectorul ASEM, Grigore Belostecinic. 

Proiectul Tempus se înscrie în cadrul 
strategiei Ministerului Educației a Re-
publicii Moldova pentru  modernizarea 
Învăţământului Superior prin utilizarea 
tehnologiei informaţionale (e-learning) 
în procesul de învăţare.

Proiectul se realizează prin coope-
rare publică a  nouă universităţi din Re-
publica Moldova, printre care și ASEM, 
în care se instruiesc 85% din numărul 
total de studenţi care învaţă în instituţiile 
universitare din ţară  și șapte universităţi 
din Uniunea Europeană  (Belgia, Spania, 
Franţa, Italia și România), care au o expe-
rienţă bogată  în proiectarea, realizarea și 
dezvoltarea e-learning-ului.

Obiectivul general  al proiectului 
este dezvoltarea de portaluri e-learning 
(componente intranet și internet) care 
să faciliteze accesul la informaţie și su-
port tehnologic de ultimă oră în vederea 
efi cientizării procesului de instruire a 
studenților prin mijloace TIC.

Grupurile ţintă sunt cadrele didac-
tice din nouă universităţi din Moldova 
partenere ale proiectului, care partajea-
ză resursele și competenţele pentru a 
pregăti și a experimenta învăţământul 
online (cel puţin 350 cadre didactice). 
Studenţii nesalariaţi și salariaţi ce dispun 
de resurse pedagogice multimedia și de 
o modalitate nouă de instruire (cel puţin 
6000 studenţi).

“Proiectul Tempus presupune for-
marea unor centre care să coordoneze 
studiile la distanţă și organizarea unei 
platforme de comunicare, Moodle. Servi-
ciile sunt gratis. Platforma Moodle este li-
beră și poate fi  accesată de toţi. Este ace-

lași principiu ca pe reţelele de socializare, 
doar că aici, înveţi ceva…Este un proiect 
care oferă multe posibilităţi studenţilor”, 
spune Nicolae Luca, catedra economie și 
management, UTM, unul dintre iniţiatorii 
proiectului.

În cadrul proiectului, s-au creat pes-
te 150 de formatori în toate ţările par-
tenere. De asemenea, s-au format 1000 
de cadre didactice în Moldova și peste 
20.000 de studenţi implicaţi. Mentorul 
principal al proiectului Tempus este pro-
fesorul francez, de la Institutul superior 
de știinţe agronomice, agro-alimentare și 
horticole din Rennes, Franţa, Jean Barloy. 

După mai multe proiecte inițiate 

în RM și ani de experiență în domeniul 
educației, Jean Barloy face diferența între 
studenții francezi și ai noștri. ”Din câte 
am observat eu, studenţii moldoveni au 
un comportament bun și sunt printre 
primii în topul celor mai buni studenţi. 
Întrebarea inevitabilă este: ce vreţi să fa-
ceţi în continuare? În acest sens, studen-
ţii francezi, în ultimul an, știu ce vor face 
și unde, cu riscul de a eșua, moldovenii… 
nu prea. Ar fi  oportun, în ultimul an de 
studii, să fi e impuși să se gândească unde 
vor să ajungă, încotro s-o apuce, ce le-ar 
plăcea să facă, altfel, mulţi dintre ei, se pi-
erd și e păcat”, mărturisește Barloy.

Jean Barloy: “Uneori, mi 
se pare că profesorii din 
Moldova nu apreciază la 
justa valoare capacităţile 
studenţilor”

“Proiectul este pentru cei care vor 
să înveţe, este o revoluţie în domeniu. 
Este o bibliotecă, iar studentul are acces 
la toată informaţia din toată lumea. Aici, 
ei găsesc o bază de date a companiilor 
cu renume”, constată rectorul UTM, Ion 
Bostan. 

La eveniment, au fost prezenţi și ofi -
ciali ai ministerelor, Loretta Handrabura 
vice-ministra Educaţiei, Vitalie Tarlev, 
vice-ministrul tehnologiilor informaţio-
nale. “Învăţăm stând acasă. Chiar dacă 
Moldova e la faza incipientă la capitolul 
studierii virtuale, s-a făcut multe”, a de-
clarat Loretta Handrabura, vice-ministra 
Educaţiei. Din partea Academiei de Stu-

dii Economice, a fost prezentă prim-pro-
rector ASEM, Ala Cotelnic.

La rândul său, vice-ministrul Tehno-
logiilor informaţionale, Vitalie Tarlev a 
pus accent pe studenţii noștri, buni, dar 
care au nevoie de susţinere. 

“De azi, începe partea practică a pro-
iectului. Era și de așteptat că tot ce ţine 
de online să aibă succes la noi. În ultimii 
doi ani, Moldova este printre primele 20 
de state din lume, cu cea mai mare vite-
ză la net. De asemenea,  suntem pe locul 
17, la capitolul - costuri net. Vrem să sus-
ţinem tinerii specialiști. Pentru noi, este 
important ca ei să înveţe, pentru ca ziua 
de mâine va fi  asigurată de noi. Trebuie 
să susţinem tinerii creativi, ca ei să iniţi-
eze afaceri aici, acasă. Proiectul Tempus 
este o piesă importantă în acest puzzle 
care se numește - Tehnologii Informaţio-
nale din Moldova”. 

Corina MOROZAN

O delegație de la  Universitatea ”Tran-
silvania” din Brașov și Universitatea din Ber-
gen, Norvegia a vizitat ASEM- ul, în special 
Biblioteca Științifi că. În cadrul acestei vizite 
s-a discutat despre rezultatele cooperării în 
cadrul proiectului Moldo – Român - Norve-
gian  „Dezvoltarea noilor servicii informaţio-
nale pentru Învăţământul Economic superior 
din Moldova”, până la etapa actuală. Totoda-
tă, discuția a fost axată și pe descrierea unui 
nou proiect de sporire a gradului de vizibili-
tate a producției științifi ce în ASEM.

 
Din delegație au făcut parte: Ane Landoy 

și Karin Rydving de la Universitatea din Bergen, 
Norvegia; Sabrinye Serap Kurbanoglu din Turcia 
și Angela Repanovici din România.  

De partea ASEM a fost prezent rectorul, 
academicianul Grigore Belostecinic și directoa-
rea Bibliotecii Științifi ce, dr. Silvia Ghinculov.

La această întâlnire părțile au discutat 
despre cooperarea Moldo – Română - Norve-
giană în  dezvoltarea serviciilor informaţionale 
pentru învăţământ și cercetare, dar și despre 
activităţile planifi cate în cadrul proiectului 
care urmează a fi  direcţionate pentru a realiza 
scopurile și obiectivele pentru 2,5 ani. Această 
colaborare presupune trei etape: prima etapă 
va include crearea grupului de lucru și distribu-
irea sarcinilor, vor fi  organizate cursuri pentru 
studierea limbii engleze pentru bibliotecari; la 
etapa a doua va fi  implementat un depozit digi-
tal al colecției ASEM și a treia etapă presupune 
inițierea unui curs, ”Cultura Informaţiei pentru 
toate categoriile de utilizatori”, bazată pe expe-
rienţa Universităţii din Bergen. De asemenea, 
s-a discutat și despre o eventuală colaborare 
în cadrul unui nou proiect ce ar spori gradul 
de vizibilitate a producției științifi ce în ASEM 
și identifi carea noilor misiuni a bibliotecilor în 
contextul informatizării și google- zării. Ideile 
de implementare a acestuia presupun: dezvol-
tarea unui Centru de Scientrometrie, inițierea 
unei bibliotecii verzi, informatizarea serviciilor 
bibliotecii și servicii prestate publicului larg în 
cadrul bibliotecilor din Moldova, dar și impli-

carea bibliotecilor universitare în promovarea 
învățământului economic în școli, licee, colegii.

Mai întâi de toate, rectorul ASEM a salutat 
prezența oaspeților și a confi rmat că actualul 
proiect derulează bine, iar pentru viitor s-a refe-
rit la necesitatea  de a implementa noi  metode 
comune  de promovare a noului proiect.

La rândul ei, Karin Rydving, de la Univer-
sitatea din Bergen, a mulțumit reprezentanței 
ASEM pentru ospitalitate și a menționat că 
delegația din care face parte a revenit  la 
Chișinău pentru a analiza, împreună cu parte-
nerii de aici,  rezultatele colaborării fructuoase 
în cadrul  proiectului„Dezvoltarea noilor ser-
vicii informaţionale pentru Învăţământul Eco-
nomic superior din Moldova”. Karin Rydving a 
mai adăugat că ASEM - ul este cel mai de încre-
dere partener de aici și ca rezultat al colaboră-
rii, ASEM-ul va avea cea mai bună  bibliotecă 
științifi că din țară. 

La fi nalul acestei întrevederi, rectorul 
ASEM, academicianul Grigore Belostecinic a 
oferit din partea ASEM- ului, diplome de grati-
tudine Anei Landoy și Karin Rydving de la Uni-
versitatea din Bergen, Norvegia și Angelei Re-
panovici din România,  pentru participare activă 
în cadrul proiectului „Dezvoltarea noilor servicii 
informaţionale pentru Învăţământul Economic 
superior din Moldova”.  

 Amintim, că proiectul „Dezvoltarea noilor 
servicii informaţionale pentru Învăţământul 
Economic superior din Moldova”, fi nanţat de 
Programul Norvegian de Cooperare cu Eura-
sia în domeniul învăţământului superior este 
realizat în parteneriat cu Academia de Studii 
Economice și Universitatea din Bergen. Proiec-
tul este axat pe inovarea educaţiei în dome-
niul utilizării informaţiilor. Sprijinul din partea 
programului EURASIA prevede organizarea 
cursurilor de studiere a limbii engleze pentru 
bibliotecarii de la ASEM.  În continuare va fi  
studiată experienţa Bibliotecii Universităţii din 
Bergen și implementate cele mai bune practici 
ale acestei instituţii. 

Zinaida LUPAȘCU

De premiu s-au bucurat: Ala Cotel-
nic, doctor habilitat în economie, 
profesor universitar, prim-prorector 
ASEM, pentru activitate didactică; 
Raisa Borcoman, conferenţiar uni-
versitar, doctor, șef Catedra “Comu-
nicare Economică și Didactică” și 
Valentina Paladi, doctor, conferen-

ţiar universitar, decan al Facultăţii 
“Contabilitate”. 

 “Premiul înseamnă foarte mult, 
încă de la fondarea academiei sunt 
în funcţie, sunt cu trup și sufl et de-
dicată meseriei. Aici e viața mea, 
aici este tot, lucru, colectivul și este 
primul premiu de acest gen”, a măr-

turisit Emilia Antonov, una dintre 
premiante.

După multe felicitări reciproce, 
profesorii s-au întors la activitatea 
lor primară, cea de a profesa și a 
promova studiile economice la cel 
mai înalt nivel.

Cor.: ”CE”

Conferinţa despre e-learning şi-a cules roadele
Studiile la distanţă sunt un know how bine 

cunoscut peste hotare, dar mai puţin mediatizat 
în Moldova. Proiectul Tempus vine să soluţioneze 
această problemă. La sfârșitul proiectul s-a vorbit 

despre rezultate, puncte forte și slabe, despre noi 
proiecte, toate în cadrul conferinţei CRUNT – 2014 
“Bunele practice de instruire online”, care s-a des-
fășurat în perioada 24-27 septembrie.

O bibliotecă mai bună datorită  cooperării  
Moldo–Româno–Norvegiene




