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Facultatea de Ştiinţe Economice este una dintre facultățile
Universității de Studii Europene din Moldova cu misiunea de a educa
specialiști competenți și competitivi pentru economia națională în general și
pentru alte sectoare în particular. Ghidați de cadrele didactice de calificare
înaltă, în cadrul Facultății se formează specialiști în domeniile: contabilitate,
finanțe și bănci, turism, economie mondială și relații economice
internaționale, cibernetică și informatică economică. Piața muncii pentru
specialiștii din domeniul economic este foarte variată și puternic dezvoltată.
Pentru ca absolvenții facultății noastre să fie mai competitivi, mai ceruți și
recomandați avem nevoie de a formula strategii de implementare a
proiectului prin prezentul program de activitate de 3 ani. Drept obiective
stabilim:
-

Asigurarea calității în procesul didactic
Mobilizarea cadrelor didactice pentru creșterea performanțelor
Poziționarea pe stabilitatea colaborării internaționale
Promovarea principiilor Europene
Crearea climatului de încredere pentru studenți

Asigurarea calității în procesul didactic
Pentru realizarea obiectivului se preconizează respectarea legislației în
domeniul de organizare a procesului de studii în strictă conformitate cu
cerințele stabilite. Respectarea coraportului numărului de ore de contact
direct și studiu individual. Aplicarea celor mai performante metode de
predare-învățare în cadrul disciplinelor de studii la specialitățile Facultății.
În asigurarea competitivității specialităților Facultății se propune
monitorizarea modificării cerințelor pe piața prestării serviciilor în domeniul
educației și modificarea planurilor de învățământ în așa mod pentru a putea
educa specialiști adaptați la noile condiții pe piață. Adaptarea treptată a
planurilor de studii la cerințele și standardele de calitate Europene.
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Asigurarea procesului didactic de către catedrele Facultății cu materiale
instructiv-metodice, metodico-didactice, etc. și modificarea lor în permanență
în tandem cu cercetările și descoperirile noi din domenii.
Transformarea colectivului didactic a Facultății într-un centru științific
de elaborare a proiectelor de reformare a economiei naționale și sintaza
priorităților ei, reieșind din conceperea fenomenelor care se petrec și cele
prognozate în economia mondiala.

Mobilizarea cadrelor didactice pentru creșterea
performanțelor
Factorul uman este unul dintre cei mai importanți piloni la fundamentele
științelor economice și educației, astfel o atenție deosebită la acest capitol se
va acorda în cadrul Facultății. Dezvoltarea abilităților de cercetare a cadrelor
didactice tinere este realizată prin intermediul doctoranzilor de la catedre
care au selectate teme de cercetare în domeniile de formare continuă.
Pentru schimbul de experiență, colaborare și informare în cadrul
Facultății s-a constituit un cenaclu al cadrelor didactice, cu ședințe organizate
o dată în săptămînă. Abordarea celor mai stringente și actuale probleme cu
care se confruntă republica Moldova în domeniul economiei sunt subiectele de
bază, dar și modul de contribuire la implementarea reformelor pe diverse
domenii.
Un alt subiect de lărgire a orizonturilor de specializare a cadrelor
didactice este aplicarea pentru diverse proiecte inițiate de Ministerul
Educației, Ministerul Economiei, Academia de Științe a Moldovei, alte
departamente de resort.
Organizarea în cadrul Facultății a unui Departament de Training în
domeniul Negocierii în afaceri cu implicarea specialiștilor autohtoni, cadrelor
interne și a specialiștilor cu experiență în domeniu.

Poziționarea pe stabilitatea colaborării internaționale
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Aspectul de colaborare internațională în cadrul Universității de Studii
Europene din Moldova este abordat la cel mai înalt nivel. Facultatea se obligă
să mențină și să asigure sporirea gradului de competitivitate în asigurarea
calității prin intermediul relațiilor formate cu partenerii naționali și
internaționali. Propunem mărirea numărului de cadre didactice care să
asigure predarea în limbile de circulație internațională, precum și mobilitatea
academică în cadrul colaborărilor.
Asigurarea stagiilor pentru cadrele didactice și pentru contingentul
studios în cadrul Facultății va fi asigurat în baza contractelor de colaborare,
dar și prin intermediul noilor parteneri dispuși spre colaborare. Orientarea
cadrelor didactice spre stagieri în țările Comunității Europene este un
obiectiv primordial pentru Facultate.
Organizarea conferințelor naționale cu participări internaționale și a
conferințelor internaționale în parteneriat cu cercetătorii din instituțiile
partenere pentru schimbul de experiență și informare.

Promovarea principiilor Europene
Facultatea de Economie și Informatică se bazează pe următoarele
principii ale Uniunii Europene libertate, democrație, respectarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale, și statul de drept.
Unul dintre cel mai aproape principiu european, promovat de Facultate
este - parteneriatul. Vom aplica acest proces la toate etapele de organizare a
procesului de studii, adică la: concentrare, gestionare, implementare,
monitorizare și evaluare. Parteneriatul este dezvoltat între diferite verigi ale
procesului de instruire.
Un model nou de parteneriat se va constitui între Facultate și angajatorii
de stagii de practică a studenților. Astfel prin intermediul parteneriatului vom
afla punctele forte și slabe ale competențelor teoretice și ale abilităților
practice ale studenților și vom contribui la îmbunătățirea continuă a
procesului instructiv.
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Spectrul parteneriatului este și pe domeniul asigurării studenților cu
manuale, reviste, ziare, etc. Pretindem la un parteneriat cu o rețea de
biblioteci din municipiu pentru asigurarea studenților Facultății gratuit și cu
un nomenclator selectat și recomandat de cadrele didactice de la catedre în
domeniul economic.

Crearea climatului de încredere pentru studenți
Pentru asigurarea unei colaborări cu studenții propunem următoarele
acțiuni:
-

Organizarea întâlnirilor cu studenții o dată în trimestru
Promovarea ideilor creative ale studenților
Monitorizarea procesului didactic
Implicarea studenților în diferite programe
Acordarea burselor pentru cei mai buni
Antrenarea studenților în măsuri, activități, manifestări organizate
în cadrul Facultății
Evaluarea cadrelor didactice
Formarea traseelor individuale
Educarea spiritului de patriotism, umanitate, tradiție, etc
Asigurarea codului de etică
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