
Proiect: Cunoașterea teoretică și empirică a Uniunii 

Europene (EUTEC)

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Erasmus+

1

Acțiunea: Jean Monnet Chairs

101047511-EPP-1-2021-1-MD-EPPJMO-CHAIR

ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH 



Erasmus+

Acronimul proiectului EUTEC

Perioda: 01.09.2021 – 31.08.2024  

Proiectul este condus de dr. hab. , profesor 
universitar Valentin Beniuc

2



Erasmus+

Despre Program

• Programul a fost deschis în 1989 și și-a primit numele 
în onoarea celebrului om de stat francez, unul dintre 
„arhitecții” Uniunii Europene. 

• Primul președinte al Comunității Europene a Cărbunelui 
și Oțelului (10 august 1952 - 3 iunie 1955

Timbru poștal emis în timpul vieții lui 
Monnet în onoarea primului cetățean de 
onoare al Europei.
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Despre Program 

• În prezent, activitățile programului acoperă 78 de 
țări, rețeaua educațională acoperă peste 800 de 
universități. În total, în cadrul programului au 
fost finanțate 4.200 de proiecte privind 
integrarea europeană. 

• Din 2013, Programul Jean Monnet a fost integrat 
în programul Erasmus+.
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Obiective generale

• aprofundarea predării, cercetării și reflecției
disciplinelor UE pentru Europenizarea
programelor universitare, în conformitate cu noile
cerințe de pe piața muncii;

• promovarea dimensiunii și valorilor Europene în
învățămînt superior al Republicii Moldova;

• comunicare, împărtășire și sporire vizibilității
rezultatelor acțiunii către publicul larg în
încurajarea dialogului dintre mediul academic/
grupurile profesionale / membrii societății civile;
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OS1 - Instruirea studenților și a tinerilor profesioniști
cu cunoștințe despre subiectele Uniunii Europene
relevante pentru viața lor academică și profesională și
îmbunătățirea abilităților lor civice;

OS2 - Integrarea și diversificarea disciplinelor legate
de UE în cadrul programelor propuse studenților de către
USEM;

OS3 organizarea de conferințe și mese rotunde menite
să stimuleze dialogul între oamenii de știință și
politicienii / grupurile profesionale / societatea civilă din
Republica Moldova. 6

Obiectivele specifice (OS) ale 

acțiunii:
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Activități specifice:

AS1 • Elaborarea a două programe inovatoare și
asigurarea predării a două noi cursuri de Studii
Europene:

(1) «Fundamentele teoretice ale integrării europene
și identitatea Uniunii Europene»

(2) «Analiza empirică ca modalitate de înțelegere a
integrării europene și a identității Uniunii Europene»

AS2 • Organizarea anuală a două evenimente:
conferințe științifice și mese rotunde pentru tineri
cercetători;

AS3 • Organizarea Școlii de vară ” Viitorul integrării
europene: provocări contemporane” 7
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Activități specifice:

AS4 • publicarea articolelor în reviste științifice în 
țară și peste hotare;

AS5 • publicarea a două manuale la disciplinele
proiectului și distribuirea lor în biblioteci, agenții
guvernamentale, etc;

AS6 • participarea la evenimente de diseminare,
comunicare și informare la nivel național și
European.
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Rezultatele proiectului:

Rezultate tangibile:

 pregătirea prelegerilor și seminarilor, precum și
materialelor didactice la două discipline menționate mai sus

 Studenții instruiți care vor avea cunoștințe bune în
domeniul integrării europene și a identității UE;

 Organizarea de conferințe anuale și mese rotunde cu
participarea studenților din diferite universități;

 Publicarea articolelor științifice / lucrări pe tema Proiectului
(minim 2 articole în an);

 Publicarea a 2 manuale.
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Rezultatele proiectului

Rezultate intangibile:

 consolidarea capacităților de predare, cercetare și reflecție
în domeniul integrării europene prin încorporarea și
diversificarea subiecțelor UE în programele universitare;

 profesori dedicați promovării cercetării și valorilor UE la
nivel național;

 stimularea dialogului dintre savanții și politicienii moldoveni
/ grupurile profesionale / membrii societății civile pe
probleme UE;

 promovarea dimensiunii Europene în rețeaua educațională
națională;
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Mulțumesc pentru atenție


