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Procesele și dinamica sunt 
guvernate de factori interni

Procesele și dinamica sunt 
guvernate de factori externi

Actorii au norme și 
obiective comune

Universitatea - comunitate 
educațională care se 
autoguvernează
Logica : Libertatea de cercetare, adevăr
constatat, raționalitate și expertiză

Universitatea - instrument al 
politicilor naționale

Logica : Implementarea obiectivelor 
politice prestabilite.

Actorii au norme și 
obiective contradictorii

Universitatea - democrație 
reprezentativă

Logica: Reprezentarea intereselor, alegeri, 
negocieri și decizii majoritare.

Universitatea - întreprindere 
prestatoare de servicii, 
integrată pe piețele competitive
Logica: Orientată pe servirea 
societății, parte a sistemului  de piață 
și prețuri. 

Modele universitare după Olsen



Impactul modelului universității asupra 
profilului didactic

Universitatea - comunitate 
educațională care se autoguvernează

Predarea tradițională, promovarea și 
insistarea pe idealurile academice.

Universitatea - instrument al politicilor
naționale

Misiunea didactică controlată de politica 
națională și de domeniile prioritare.

Universitatea - democrație 
reprezentativă

Pluralitatea de proiecte, integrate sau pe 
diferite nivele.

Universitatea - întreprindere 
prestatoare de servicii, integrată pe 
piețele competitive

Activități antreprenoriale, căutarea
activă de noi piețe și noi posibilități, 
activitatea didactică orientată pe client.

Modelele universitate rar se întâlnesc în formă pură!



Predispunerea nivelelor educaționale către 
ajustarea la cerințele pieței

Licență Master LLL

scăzut mediu ridicat

Universitățile sunt organizații care caută echilibrul între a fi fideli 
tradițiilor și presiunea spre schimbare, impusă de mediu.



Rolul LLL 
pentru universități 

Locomotivă 
în modificarea 

abordării întregului 
procesului didactic

Reafirmarea universității 
în sistemul educațional și societate

Sursă importantă 
de venit





cât de 
pregătiți suntem

pentru LLL



problema majoră 
–

cadrele didactice



cadrele didactice
-

principala resursă



Crearea 
capacităților universitare 

pentru acordarea 
suportului în elaborarea 

și implementarea
programelor LLL 

Soluția











www.compass-project.md

TITLE: “TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA 
- COMPASS” 

TYPE: Structural National project (Erasmus + CBHE) 

PERIOD: 15 November 2018 – 14 November 2021 (3 years) 

BUDGET: 891 479,00 EUR

http://www.compass-project.md/


Scop:
Contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA prin 

integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) în Moldova

Parteneri: 
 Academy of Music, Theatre and Plastic Arts
 University of Physical Education and Sport
 State Pedagogical University “Ion Creanga”
 Trade Cooperative University of Moldova
 Comrat State University
 Rectors` Council of Moldova
 Ministry of Education of Moldova
 European University Continuing Education 

Network (Belgium)
 University of Turku (Finland)
 Danube University of Krems (Austria)
 University of Graz (Austria)
 European Policy Development and Research 

Institute (Slovenia)
 University of Barcelona (Spain)
 Università degli Studi di Genova (Italy)
 University of Brest (France)

Coordonator:
Academy of Economic Studies of 
Moldova



Rezultatele proiectului:

1. Elaborarea și implementarea actelor legislative naționale care lipsesc până 

în prezent în Moldova: Foaie de parcurs națională LLL; Regulamentul de 

validare a învățării anterioare, inclusiv formal și informal (VPL); 

Regulamentul privind aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS 

existente pentru LLL; etc).

2. Elaborarea și implementarea unor strategii universitare eficiente cu 

privire la LLL integrat, împreună cu măsuri instituționale coerente, capabile 

de orientare pe tot parcursul vieții și VPL, îmbunătățirea capacităților 

instituționale pentru sporirea participării la LLL.









Mulțumesc 
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