WORKSHOP-UL EANET: ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR ȘI ANGAJABILITATEA IN
CADRUL FORUM-UL INTERNAȚIONAL TRIANGLE 2017
În perioada 23-24 martie 2017 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei a fost
organizat Forumul Internațional ,,Promovarea cooperării internaționale pentru consolidarea
Triunghiului Cunoașterii în Moldova”- Triunghiul Cunoașterii 2017.
Ediția a treia a Forum-ului internațional Triangle 2017 a fost organizat sub umbrela proiectului
European Jean Monnet Centre of Excellence in European Integration Studies/ INTEGRA (nr. de
referință 565156-EPP-1-2015-1-MD-EPPJMO-CoE), al cărui coordonator este doamna Olesea
SIRBU, director al Centrului de Studii în Integrare Europeană, ASEM.
La cea de-a 3-a ediție, TRIANGLE 2017 a reusit sa atragă cca 300 de participanți: reprezentanți
ai Delegatiei UE in Moldova (Marco GEMMER), reprezentanți ai Ministerului Educației (doamna
Nadejda VELIȘCO, sefa direcției Învățământ Superior, doamna Ludmila PAVLOV, sefa direcției
Relații Internaționale și Integrarea Europeană), directorul AGEPI – Octavian APOSTOL,
reprezentanți ai Academiei de Științe a Moldovei (vicepreședintele AȘM, dr. hab., prof. univ.
Viorel PRISACARI), rectori și prorectori ai Universităților din Republica Moldova, oameni de
știință, cercetători și experți din SUA, Slovenia, Marea Britanie, Olanda, Lituania, Romania,
Ucraina, Moldova etc., studenți și reprezentanți ai societății civile.
Forum-ul international TRIANGLE 2017 reprezintă sinergia mai multor proiecte, finanțate de
programul Erasmus + al Uniunii Europene, care și-au unit eforturile în organizarea evenimentului:
– Proiectul ELEVATE ,,Elevating the internationalisation of higher education in Moldova”, în
cadrul căruia a fost organizat atelierul național ,,Internaționalizarea învățământului superior în
Republica
Moldova
la
nivel
de
sistem
si
la
nivel
instituțional”;
– Proiectul EU2INNO ,,Jean Monnet Chair in EU Policies towards innovation, creativity and
entrepreneurship”, în cadrul căruia au fost organizate 2 ateliere de lucru: 1) EU2INNO interactive
workshop: Creativity – the art of management and leadership; 2) EU2INNO workshop: Innovative
and
creative
economies:
how
blockchain
creates
microeconomics
start-ups;
– Proiectul EANET din cadrul programului european TEMPUS „Entrepreneur Alumni Network”,
în cadrul căruia a fost organizat atelierul ,,Higher education and employability”.
Universitatea de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a fost reprezentată la eveniment de
către Sergiua CORNEA, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică, relații
internaționale şi parteneriate de cercetare-dezvoltare, Elena MANDAJI, specialist la Serviciul
pentru relații externe şi mobilitate academică, Anna BELEAEVA, metodist la Serviciul pentru
relații externe şi mobilitate academică, membri ai echipei de implementare a proiectului
ELEVATE.

Triunghiul cunoașterii 2017 a evidenţiat importanța promovării în comun a cercetării, inovării și
educației cât și legătura reciprocă între aceste elemente.
Pentru mai multe detalii accesați aici: http://www.usch.md/workshop-ul-eanet-invatamintul-superiorsi-angajabilitatea-in-cadrul-forum-ul-international-triangle-2017/

