
 

 

 

Lansarea proiectului ELEVATE  

In perioada 23-24 martie 2017 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei  a avut loc 

reuniunea de lansare a proiectului ELEVATE - Elevating the Internationalisation of Higher 

Education in Moldova, Reference number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din 

cadrul Programului Erasmus+ – Capacity Building in Higher Education.  

Proiectul ELEVATE a fost aplicat în 2016 la concursul de proiecte al Programului Erasmus+ – 

Capacity Building in Higher Education. Proiectul este coordonat de doamna Olesea SIRBU, dr., 

conf. univ., ASEM.  

Universitatea de Stat ,,B. P. Hasdeu” din Cahul a fost reprezentată la eveniment în data de  23 

martie de către Sergiu CORNEA, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea stiintifica, relații 

internaționale si parteneriate pentru dezvoltare si cercetare, Anna BELEAEVA, metodist al 

Serviciul relații externe si mobilitate academica, Elena MANDAJI, metodist al Serviciul relații 

externe si mobilitate academica.  

În data de 24 martie Sergiu CORNEA, coordonator instituțional ELEVATE, 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 au participat la ședința consorțiului 

ELEVATE, în cadrul căreia s-au specificat sarcinile pe perioada derulării proiectului, s-au specificat 

finalitățile, s-au proiectat vizitele de studiu. 

Membrii Consorțiului ELEVATE au analizat în detalii mai multe subiecte, menite să asigure buna 

desfășurare a proiectului: 

• prezentarea obiectivelor proiectului ELEVATE și a rezultatelor așteptate; 

• discutarea și adoptarea cronologiei ELEVATE;  

• rolurile și responsabilitățile partenerilor;  

•  prezentarea proiectului ELEVATE din perspectiva pachetelor de lucru și a sarcinilor de proiect; 

• structurile de management ale proiectului; 

• strategia de comunicare în cadrul proiectului; 

• strategia de diseminare în cadrul proiectului; 

• planul de lucru pe pachetul de control al calității; 

• prezentarea bugetului proiectului ELEVATE etc. 

  

Pentru mai multe detalii accesați aici: http://old.usch.md/lansarea-proiectului-elevate/ 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1302825769772455.1073741939.350689691652739&type=1&l=040f1afa48
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1302825769772455.1073741939.350689691652739&type=1&l=040f1afa48
http://old.usch.md/lansarea-proiectului-elevate/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjorcW064PhAhULKewKHfvdCw4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Feacea.ec.europa.eu%2Fabout-eacea%2Fvisual-identity-and-logos-eacea%2Ferasmus-visual-identity-and-logos_en&psig=AOvVaw0f5Hw8gGD5TXlPtykay8XV&ust=1552728725130942


 

 


