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          ULLL situation at  SAUM until the project launching 

There is a Department of Continuous Training and Consultancy 
of    Teaching and Scientific Staff at State Agrarian University of 
Moldova that is in responsible for ULLL at the university. 

         Situația ULLL la UASM  până la lansarea proiectului 

În cadrul UASM  a fost fondat un  departament de formare 
continuă și consultanță a personalului didactic și științific, care 
are misiunea de dezvoltare continuă  a cadrelor didactice şi 
altor interesaţi. 



The purpose of ULLL at  SAUM is: 

To respond to the employment needs of the labour market; 

To stimulate personal development by providing personal development 
programmes for graduates; 

 To attract new groups into the university; 

To serve society. 

 

Scopul ULLL la SAUM este: 

Răspunsul la  nevoile de angajare ale pieței muncii; 

Stimularea dezvoltării personale prin furnizarea de programe de dezvoltare 
personală pentru absolvenți; 

  Atragerea grupurilor noi în universitate; 

Oferta serviciului pentru societate. 

 



The groups trained within Department of Continuous Training and 
Consultancy of   Teaching and Scientific Staff are: 

Professionals from different types of organisations; 

Alumni. 

Grupurile instruite în cadrul Departamentului de formare continuă și 
consultanță a personalului didactic și științific sunt: 

Profesioniști din diferite tipuri de organizații; 

Absolvenţi. 



The main benefits of ULLL provided to our institution are: 

Increased competitiveness of provided teaching and learning; 

Attract new groups into the university; 

Increased alignment with European standards;  

Increased cooperation with external stakeholders. 

 

Principalele beneficii ale ULLL furnizate instituției noastre sunt: 

Competitivitate sporită a predării și învățării;  

Atragerea grupurilor noi în universitate; 

Alinierea la standardele europene; 

Cooperarea sporită cu părțile externe interesate. 



Department of Continuous Training and Consultancy of   Teaching and 
Scientific Staff has an elaborated plan that incudes the following activities: 
Changes in promotional; 
Changes in target groups; 
Changes in structure. 
 
Departamentul de formare continuă și consultanță al personalului didactic 
și științific are un plan elaborat care cuprinde următoarele activități: 
Modificări în promovarea cursurilor; 
Modificări în  structura grupurilor țintă; 
Modificări structurale. 

 



The Centre is offering requalification courses,  non-accredited short courses and E-learning 
courses. 

The courses are offered as: 

  Course programmes that are delivered to mixed groups; 

Courses are delivered by professionals as well as academics; 

Courses are tailored to individual and organisational needs. 

 

Centrul oferă cursuri de recalificare, cursuri de scurtă durată neacreditate și cursuri la distanţă 

Cursurile sunt oferite ca: 

Programe de curs care sunt livrate grupurilor mixte; 

Cursurile sunt susținute atât de profesioniști, cât și de profesori universitari; 

Cursurile sunt adaptate nevoilor individuale și organizaționale. 



The number of students that have been offered ULLL courses at  
SAUM per years was: 

2010-2011-18 students 

2013-2014-19 students 

2015-2016-24 students 

2016-2017-152 students 

2017-2018-31 students 

Numărul de studenți cărora au fost oferite cursuri ULLL la UASM pe 
ani a fost: 



SAUM is making  changes in ULLL provision by: 

developing new programs for agricultural workers; 

there were initiated discussions with Agricultural Colleges in order to 
provide courses for their teaching staff; 

developing new methodologies of assessment. 

UASM face modificări în furnizarea serviciilor ULLL prin: 

dezvoltarea de noi programe pentru angajații  în domeniul agricol; 

au fost inițiate discuții cu colegiile agricole pentru a oferi cursuri 
personalului  didactic; 

dezvoltarea de noi metodologii de evaluare. 



The constant expansion and deepening of knowledge makes it possible not 
only for personal growth and development, but also for professional 
development, leading to tangible benefits for business. The modern market 
already needs people who have deep expertise in a certain direction, and 
also have sufficient knowledge in various other areas and are always able 
to transfer their expertise to one of these areas. 
 

Extinderea și aprofundarea constantă a cunoștințelor face posibilă nu 
numai creșterea și dezvoltarea personală, ci și dezvoltarea profesională, 
ceea ce duce la beneficii concrete. Piața modernă are deja nevoie de așa-
numitele persoane  care au o expertiză profundă într-o anumită direcție și 
au, de asemenea, cunoștințe suficiente în diferite alte domenii și sunt 
întotdeauna capabile să-și transfere expertiza într-una din aceste domenii. 



The university's vision in relation to the ULLL strategy 

The objectives of education and training should not only be described in 
terms of employability or economic growth but also as a framework for 
personal development. Lifelong learning should include a large range of 
learning settings and create more complementarity and continuity between 
formal, non-formal and informal learning. 

Viziunea universității în raport cu strategia ULLL 

Obiectivele educației și formării nu trebuie descrise doar în termeni de 
angajare sau creștere economică, ci și ca cadru pentru dezvoltare personală. 
Învățarea pe tot parcursul vieții ar trebui să includă o gamă largă de setări de 
învățare și să creeze mai multă complementaritate și continuitate între 
învățarea formală, nonformală și informală. 



Selection procedure for teachers who will benefit from support in the elaboration 
of ULLL courses 

 

 involvement in the activities of study of the needs of the labor market, identification and 
attraction of the beneficiaries, identification of the needs of the beneficiaries in the continuous 
vocational training; 

 involvement in the development and permanent updating of software programs; 

continuous training in accordance with the needs of the concrete groups of beneficiaries and 
achievements in the fields related to continuous training; 

  elaboration and updating of the analytical programs of the course units; 

elaboration of the methodological-didactic support necessary for carrying out the activities of 
continuous professional training; 

conducting the didactic activities according to the training programs continuous professional. 

 



Procedura de selecție a profesorilor care vor beneficia de suport în 
elaborarea cursurilor ULLL  

 

  implicarea în activităţile de studiere a necesităţilor pieţei muncii, identificare şi atragerea 
beneficiarilor, identificarea necesităţilor beneficiarilor în formarea profesională continuă; 

implicarea în elaborarea şi actualizarea permanentă a programelor de formare 
profesională continuă în conformitate cu necesităţile grupelor concrete de beneficiari şi 
realizărilor din domeniile aferente formării continuă; 

elaborarea şi actualizarea programelor de studii ale unităţilor de curs; 

elaborarea suportului metodico-didactic necesar pentru realizarea activităţilor de 
formare profesională continuă; 

desfăşurarea activităţilor didactice conform programelor de formare profesională 
continuă.  



 

The priority areas for the development of ULLL programs / courses within vthe UASM are: 

 Agriculture; 

 Agricultural engineering; 

 Food safety; 

 Entrepreneurship; 

 Business and administration; 

 Veterinary Medicine.  

Domeniile prioritare pentru elaborarea programelor/cursurilor ULLL în cadrul UASM sunt: 

 Agricultură; 

 Inginerie agrară; 

 Siguranţă alimentară; 

 Antreprenoriat; 

 Business şi administrare; 

Medicină Veterinară. 
 

 



 

THANK YOU 

 FOR YOUR  ATTENTION! 

 

MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE! 

 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN!     


