
LICENȚĂ ȘI MASTERATE PROFESIONALE ÎN MANAGEMENTUL 

ACTIVITĂȚILOR HOTELIERE PENTRU DEZVOLTAREA INDUSTRIEI 

TURISTICE ÎN GEORGIA, AZERBAIDJAN ȘI MOLDOVA 

  

Denumire ”Licence et Masters professionnels en management des activités hôtelières pour 

le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie 

(LMPH)” - 544191-TEMPUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR   

Termen de 

realizare 
12.2013 - 12.2016/04.2017 

 

Coordonator 
 

prof.univ.interim, dr., Victoria Trofimov 

 

Echipa de  

proiect 

Prof. Univ., dr.hab. Larisa Șavga, prof. univ. int. dr. Victoria Trofimov, conf. 

univ. dr. Claudia Melinte, conf. univ. dr. Svetlana Muștuc, conf. univ. dr. 

Feodosie Pitușcan, lect.sup. Alla Cazacu 

 

Obiective 

generale 
 • Perfecționarea rețelei instituțiilor de învățământ superior și institutelor de 

cercetare din țările partenere și statele membre ale Uniunii Europene. 

 • Modernizarea curriculei la disciplinele prioritare determinate de  țările 

partenere, bazate pe ECTS și recunoașterea diplomelor. 

 Crearea unei licențe și a masteratelor profesionale în managementul serviciilor 

hoteliere, adaptate nevoilor specifice din țările partenere 

 Îmbunătățirea inserției profesionale a absolvenților pentru posturi de 

conducere în întreprinderi din domeniul serviciilor de ospitalitate 

 

Rezultate 

principale 
 

 Ghid metodologic comun pentru cele 3 regiuni 

 Planuri de acțiune strategice regionale 

 Elaborarea fișelor de post pentru formare prin licență și masterat 

 Formarea a 135 renovatori de cursuri în cele 3 regiuni 

 22 de profesori perfecționați în Uniunea Europeană 

 Programe de licență și masterat conform standardelor europene 

 Centre de excelență și informare în domeniul ospitalității 

 200 de studenți instruiți în fiecare din cele 3 regiuni 

 Modul de formare în oenologie și restaurație 

 3 catedre delocalizate în întreprinderi de ospitalitate  

 Mobilitate și diplôme duble / comune 

  



Impact 

economic şi 

social 

 

 

 

 

 

 

Diseminarea 

rezultatelor  

proiectului 

 Promovarea modernizării învățământului superior în țările partenere 

 • Îmbunătățirea calității învățământului superior în țările partenere 

 • Promovarea dezvoltării reciproce a resurselor umane 

 Contribuția la dezvoltarea turismului modern în țările partenere 

 Consolidarea competitivităţii UCCM prin crearea unor formări superioare 

solicitate pe piața muncii 

 

• Vizita de inaugurare a proiectului în Franța – aprilie 2014 

http://www.uccm.md/ro/index.php/noutati-si-evenimente/uccm-

particip%C4%83-%C3%AEntr-un-nou-proiect-tempus  

 

• Vizita dnei Magali Dugas la UCCM - Septembrie 2014 

http://www.uccm.md/ro/index.php/noutati-si-

evenimente/experien%C5%A3a-universit%C4%83%C5%A3ilor-din-

uniunea-european%C4%83-la-universitatea-cooperatist-

comercial%C4%83-din-moldova  

 

 Formarea profesorilor în Spania - May 2015 

http://www.uccm.md/ro/index.php?option=com_content&view=article&

layout=edit&id=476  

 

 Ziarul MOLDCOOP (nr.11-12, Juin 2015), articolul ”UCCM în spațiul 

European al cunoașterii”  
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