Obiectivele specifice ale proiectului La MANCHE

Partenerii
La MANCHE
IUC, BG

Cartografierea competen elor curente de conducere
predominante de management din IÎS din P.

ASAU, AM

Cartografierea mediului i a condi iilor socio-economice în care se realizeaz
procesul de modernizare a ÎS în P.

GSU, AM
SEUA, AM
YSU, AM
BSEU, BY
BTEU, BY
GSTU, BY
VSTU, BY
CU, GE
GTU, GE
IBSU, GE
TSU, GE
CSU, MD

i a modelelor

Transferarea practicilor de bun guvernan
i a modelelor de leadership
eficient i management al schimb rii din IÎS din UE spre IÎS din Armenia,
Belarus, Georgia, Republica Moldova i Ucraina.
Consolidarea capacit ilor de leadership a conducerii de vârf din IÎS din P cu
focusarea pe leadership-ul transforma ional.
Implicarea liderilor din IÎS din UE i P în înv area reciproc interactiv
schimbul de bune practici în domenii de guvernare a ÎS.

i

Oferirea unei platforme pentru dialog critic, promovarea solu ion rii în comun a
problemelor i pentru interac iunea dintre IÎS din P i alte p i-cheie
interesate în ÎS i, în particular stimularea ini iativelor de leadership local
(grassroot) în rândul studen ilor.
Dezvoltarea i promovarea unei strategii contextual-senzitive pentru
conducerea i gestionarea schimb rii în ÎS din regiune.
Informarea cu privire la Agenda European pentru Modernizarea
Înv mântului Superior i necesitatea reformelor în ÎS din P.

MSU, MD
SAUM, MD
USB, MD
CSTU, UA
EUNU, UA
NTU KhPI, UA
LAC, UA
LNTU, UA
LPNU, UA
ONEU, UA
UTH, GR
ASD, FR
IPB, PT
UCB, UK
CC, UK

Principalele activit i i rezultate ale proiectului La MANCHE
Autoevaluarea i analiza extern a competen elor i modelelor de leadership i
management ale IÎS din P.
Schimbarea Institu iilor de Înv mânt Superior în societ ile în tranzi ie: raport
de studiu aprofundat asupra proceselor de modernizare a ÎS în P i
implica iile lor în IÎS.
Manual de practici inovative de guvernare european în ÎS.
Activit i de consolidare a capacit ilor, inclusiv dezvoltarea de programe i
materiale de îndrumare în domeniul conducerii i a managementului
schimb rii.
Formare de formatori în leadership i managementului schimb rii, urmate de
training-uri locale în IÎS din P.
Promovarea colabor rii transna ionale dintre liderii ÎS din UE i P
i-cheie interesate în ÎS prin La MANCHE Virtual Think Tank.

i alte

Elaborarea strategiei de Conducere i Gestionare a Schimb rii în Înv
Superior din Zona de Vecin tate Estic (Strategia La MANCHE).

mântul

