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Departamentul Formare Continuă
oferă următoarele programe de formare continuă
Programe de formare profesională continuă pe domenii de formare profesională
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Denumirea

Inginerie și management
Educația pentru drone (program acreditat ANACEC)
Științe ale Educației
Asigurarea internă a calității (Management educațional)
Managementul calității (Management educațional)
Formare de formatori
Biblioteconomie, informare și studii arhivistice
Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică (program
autorizat pentru funcționare provizorie ANACEC)
A. Bazele biblioteconomiei și științelor informării
B. Tendințe moderne în activitatea infodocumentară
Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică (program de
recalificare profesională)
Servicii hoteliere, turismului și agrement
Managementul Patrimoniului Cultural Național
Management în activitatea de turism
Managementul serviciilor în structurile de primire turistică
Psihologie
Prevenție și intervenție psihologică la copii și adulți (program
multimodular)
A. Strategii de prevenire și intervenție în fenomenul „bullying”
B. Managementul resurselor personale și branding profesional
C. Comunicarea eficientă în managementul conflictelor
D. Inteligența emoțională și managementul stresului
E. Intervenții psihoeducaționale la copiii cu ADHD și comportament
opozant
F. Strategii de intervenție în lucru cu persoanele cu tulburări de
personalitate și de comportament
G. Intervenții cognitiv-comportamentale pentru copii și adolescenți
H. Psihologia clinică a copilului și adolescentului
Psihologie (program de recalifcare proesională)
Asistență socială
Managementul dezvoltării strategice ale serviciilor sociale
Sociologie
Analiza geodemografică și socială a populației
Științe ale naturii
Expertiza ecologică și autorizații de mediu
Metode instrumentale de analiză în chimie
Tehnici moderne de analiză în biologia moleculară
Științe administrative
Managementul electoral
Reforma capacității civile

Nr ore/credite

600 ore/ 20 cr
150 ore/ 5 cr
300 ore/ 10 cr
600 ore/ 20 cr
600 ore/ 20 cr
300 ore/ 10 cr
300 ore / 10 cr
1800 ore/ 60 cr

90 ore/ 3 cr
300 ore/ 10 cr
300 ore/ 10 cr

90 ore/ 3 cr
90 ore/ 3 cr
90 ore/ 3 cr
90 ore/ 3 cr
90 ore/ 3 cr
90 ore/ 3 cr
150 ore / 5 cr
150 ore/ 5 cr
2700 ore/ 90 cr
300 ore/ 10 cr
300 ore/ 10 cr
300 ore/ 10 cr
240 ore/ 8 cr
240 ore/ 8 cr
90 ore/ 3 cr
90 ore/ 3 cr

Elaborarea politicilor publice în activitatea administrației publice locale
Managmentul proiectelor (pentru funcționari publici, membri sector
asociativ, alte părți interesate)
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor
Aplicarea softurilor educaționale
Familiarizarea cu tehnologiile software inteligente
Științe politice
Bazele securității internaționale
Politica externă a Republicii Moldova
Drept
Teoria şi practica comunicării juridice profesionale

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

300 ore/ 10 cr
300 ore/ 10 cr

90 ore/ 3 cr
90 ore/ 3 cr
300 ore/ 10 cr
300 ore/ 10 cr
300 ore/ 10 cr

Program multimodular de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din
învățământul superior „Probleme actuale ale învățământului superior”
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Denumirea modulelor programului
Asigurarea calității în învățământul superior
Etica și integritatea cadrului didactic universitar
Cariera științifică a cadrului didactic universitar
Dezvoltarea curriculară în învățământul superior
Strategii didactice: învățarea bazată pe rezolvare de probleme (PBL)
Strategii didactice în contextul învățământului on-line/ mixt
Evaluarea formativă și sumativă a rezultatelor academice
Modernizarea lucrului/învățării individuale a studenților
Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-evaluare în
mediul academic
Integrarea abordarii STE(A)M în procesul de predare-evaluare în
mediul educațional
Necesități și motivații vs provocări ale actualei generații de studenți
Managementul proiectelor
Strategii de marketing în mediul academic
Managementul resurselor personale
Branding personal și profesional
Managementul timpului și eficiența personală
Leadership și management

Nr ore/credite
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
60 ore/ 2 cr
1200 ore/40 cr

Programe de formare continuă pe dimensiunea Educația generală a adulților
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumirea program/ module tematice
Studierea limbii străine (limba engleză, limba franceză, limba germană,
limba poloneză)
Cultura comunicării în limba română (inclusiv pentru alolingvi)
Cultura comunicării în limba rusă
Comunicarea eficientă și stategii de soluționare a conflictelor
interpersonale

Nr ore
60 ore
240 ore/ 8 cr
240 ore/ 8 cr
8/ 16/ 24

5
6
7
8

Echilibru personal și gestionarea inteligentă a emoțiilor
Managementul timpului și eficiența personală
Managementul stresului
Dezvoltarea competențelor parentale (pentru actuali și viitori părinți)

8/ 16/ 24
8/ 16/ 24
8/ 16/ 24
8/ 16/ 24

*Notă:
 Audienții programelor de formare continuă beneficiază de dreptul de a alege din oferta
educațională programele educaționale, în funcție de necesitățile de formare.
 Cursurile vor fi programate în termene negociabile.
 Numărul de ore poate fi coordonat cu instituția solicitantă, în funcție de nevoile beneficiarilor.
 Programele de formare continuă se pot realiza, la solicitarea beneficiarilor, atât la sediul
instituției, cât și în teritoriu; în format față în față sau online.
 Modulele tematice pot fi oferite la solicitare după principiul formării grupului de minim 15
persoane.
 Participanții primesc la absolvirea modulelor tematice certificate emise de USM.

Pentru informații suplimentare:
www.usm.md
Pagina facebook Departament Formare Continua USM
Tel.: 22 245440; 067435533; 067436644,
e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

