Împreună putem face o lume din ce în ce mai bună.
Un prim pas – fii profesionist!
Universitatea de Stat din Moldova inițiază
module tematice de formare continuă a adulților ce
asigură dezvoltarea generală sub aspect cultural,
socioeconomic, tehnologic, ecologic; dezvoltarea
personală și dezvoltarea competențelor-cheie.

Programe de formare profesională continuă
pentru cadrele didactice și manageriale din
învățământul general și profesional tehnic:
 în volum de 600 ore (20 credite) pentru o
specialitate:
Modulul A Psihologie și pedagogie
45 ore
Modulul B

Probleme actuale la
specialitate şi didactica
disciplinei

75 ore

Modulul C

Utilizarea TIC și
implementarea soft-urilor
educaționale

15 ore

Dezvoltarea personală și
15 ore
profesională
Total 150
ore
în volum de 900 ore (30 credite) pentru
specialitate dublă;
module tematice de formare profesională
continuă în volum de 30-90 ore (1-3
credite)*
programe de recalificare profesională în
volum de 1800 ore (60 credite);
modulul psihopedagogic în volum de 1800
ore (60 credite);

Modulul D





*Notă:

 Modulele tematice pot fi selectate în cadrul
programului de formare profesională continuă.
 Modulele tematice pot fi oferite la solicitare.
Termenii de realizare sunt negociabili.

Universitatea de Stat din Moldova oferă
programe de formare profesională continuă în
domeniile*:
 Biblioteconomie, informare și studii
arhivistice
 Servicii hoteliere, turismului și agrement
 Prevenție și intervenție psihologică la copii
și adulți
 Științe administrative
 Dezvoltarea produselor program și a
aplicațiilor
 Inginerie și management
 Științe politice
*Notă:

 Programul de formare continuă poate fi oferit
integral sau pe module tematice separat, la
solicitarea audienților.

Oferta educațională pentu diverse grupuri de
beneficiari:
 Comunicarea eficientă și managementul
conflictelor
 Managementul stresului și inteligența
emoțională
 Prevenirea și combaterea violenței în
mediul academic
 Branding personal și profesional
 Managementul proiectelor
 Managementul resurselor personale
 Managementul timpului
 Capitalul psihologic în ecuația muncăviață privată/familie
 Managementul Patrimoniului Cultural
Național
 Teoria şi practica comunicării juridice
profesionale
”Învățarea este descoperirea
a ceea ce știi deja.”
Richard Bach

Formarea continuă la USM este:
 axată pe nevoile beneficiarilor;
 centrată pe cel ce învaţă;
 orientată spre dezvoltarea competenţelor
personale și profesionale.
Programele de formare profesională continuă sunt
organizate:
 în cadrul USM;
 la locurile de muncă a beneficiarilor.
Forme de realizare a cursurilor:
 activităţi auditoriale (seminar, training,
workshop etc.),
 activităţi e-learning / la distanţă / mixte.

Ne dorim:


să fim parteneri;



să conlucrăm împreună;



să fim flexibili, deschişi,
transparenţi, receptivi;



să realizăm programe de
calitate.

UNIVERSITATEA
DE STAT DIN MOLDOVA
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Oferta educațională
de formare continuă
a adulților

Audienţii beneficiază de:
 sălile de lectură şi biblioteca USM;
 clasele de calculatoare;
 platforma Moodle.
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