
USAID susține dezvoltarea instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova pentru a ajuta studenții
moldoveni să-și dezvolte deprinderile și abilitățile necesare pentru profesiile viitorului.
Membrii Proiectului Tehnologiile Viitorului (FTA), finanțat de USAID și Suedia, și delegațiile Universității Tehnice a 
Moldovei și Universității de Stat din Moldova se află acum la Berkeley, California, SUA. Zece profesori din cadrul celor
două universități participă la „Berkeley Method of Entrepreneurship Bootcamp” al UC Berkeley Sutardja Center for 
Entrepreneurship and Technology - SCET (Centrul Sutardja pentru Antreprenoriat și Tehnologie). În cadrul unui atelier 
implicând profesori, studenți, mentori și experți din industrie, profesorii din Moldova vor participa la exerciții practice 
pentru a înțelege pașii necesari deschiderii unui start-up. 
În urma acestui curs, cele două universități moldovenești, în parteneriat cu reprezentanții SCET, vor putea elabora
cursuri de antreprenoriat, inovații, management și start-up-uri. 





Patru profesori ai Universității de Stat din Moldova 
(USM) au participat, în această săptămână, la 
Bootcamp-ul „Berkeley Method of Entrepreneurship” 
organizat de Centrul Sutardja pentru Antreprenoriat
și Tehnologie (SCET) al Universității Berkeley, 
California, SUA. În urma acestui curs, cadrele
didactice ale USM, împreună cu colegii de la 
Universitatea Tehnică a Moldovei și în parteneriat cu 
reprezentanții SCET, vor elabora cursuri de 
antreprenoriat, inovații și dezvoltare de start-up-uri. 
Membrii echipei delegate din partea USM, Andrei 
Mulic, șef Departament Finanțe și Bănci, Facultatea 
Științe Economice, USM, Adriana Buzdugan, Director 
al Școlii Doctorale de Științe Economice, Ludmila 
Novac, Facultatea de Matematică și Informatică USM 
și Natalia Beregoi, Facultatea de Jurnalism și Științe
ale Comunicării consideră că acest curs, ce urmează
a fi creat, va oferi noi oportunități pentru toți
studenții USM, interesați în crearea de proprii start-
up-uri. 





Ziua 4 de Bootcamp: Legal Must-Cnows, Perle înțelepciunii startup-ului, Prezentări practice
După 3 zile de activități intense în cadrul Bootcamp-ului, astăzi Lonnie Finkel, Fondator, Finkel Law Group și Constance 
Ramos, Akira Law, Berkeley PhD au prezentat despre importanța aspectelor legislativ-normative și a proprietății
intelectuale în inovatio n activitate și start-up-uri.



Aceasta este o zi specială în timpul bootcamp-ului, deoarece delegația noastră va avea ocazia să discute cu Dr. Randy Schekman, 
unul dintre cei 10 laureați ai premiului Nobel de la Universitatea Berkeley. Dr. Sheckman are legături familiale cu Basarabia și a fost
ales membru al Academiei de Științe a Moldovei.
Petrecem ziua purtând discuții, susținând munca în grup, mentorat, schimbând idei, participând la activități practice și bucurându-
ne de entuziasmul elevilor participanți la programul de boot camp. Vom lua toate acestea acasă cu noi pentru a ne îmbunătăți
metodele de predare și a împărtăși experiența Berkeley cu studenții noștri.
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