PROIECT TEMPUS “MERCURY”
“SPRE MODELE DE UNIVERSITATE ANTREPRENORIALĂ DE CERCETARE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DIN RUSIA, UCRAINA ŞI MOLDOVA”
Tempus Project MERCURY (144855-TEMPUS-2008DE-JPHES (2008-4753))
“Towards Research and Entrepreneurial University models in the Russian, Ukrainian and
Moldavian Higher Education”
Coordonator de proiect UE: Wolfgang LORENTZ, Biroul de Transfer Tehnologic,
Universitatea Saarland, Saarbruecken, Germania (w.lorenz@univw.uni-saarland.de)
Coordonator naţional USM: Prof. Petru V. GAUGAŞ (gaugash@usm.md)
Coordonator AGEPI: Liliana VIERU (liliana.vieru@agepi.md)
Obiectivul general al Proiectului:
Stimularea şi facilitarea schimbărilor structurale în sistemele de învăţământ superior din
Federaţia Rusă, Ucraina şi Republica Moldova prin studierea, adaptarea şi promovarea
experienţei europene de susţinere a modelelor de universitate antreprenorială de cercetare, de
convertire a universităţilor în centre de dezvoltare inovativă şi de edificare a punţilor între
învăţământul superior, economie şi societate.
Proiectul a fost lansat în februarie 2009 la Saarbrucken Germania, în incinta Universităţii din
Saarland şi va fi implementat pe parcursul a trei ani. Lansat sub denumirea prescurtată de
Tempus MERCURY, acest proiect regional are drept scop principal preluarea celor mai bune
practici deţinute de universităţile partenere din UE în domeniul gestionării procesului de
cercetare şi managementului proprietăţii intelectuale (PI).
MERCURY este chemat să răspundă necesităţilor universităţilor din Moldova, Rusia şi Ucraina
de aşi îmbunătăţi relaţiile cu sectorul industrial prin crearea unui sistem de susţinere a
activităţilor de antreprenoriat bazat pe rezultatele cercetării.
Partenerii proiectului:
Per total, consorţiul proiectului reuneşte şapte instituţii academice şi şapte instituţii nonacademice din şase ţări. Proiectul va fi asistat de trei experţi în domeniu din Germania şi
Finlanda. Printre partenerii proiectului se regăsesc patru instituţii din Federaţia Rusă, trei din
Ucraina, două din Republica Moldova şi patru parteneri europeni reprezentând Germania, Spania
şi Polonia, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.

Universitatea din Saarland, Germania – Coordonator de proiect;
EURICE Ltd., Germania;
Universitatea din Alicante, Spania;
Universitatea Jagiellonian din Krakow, Polonia;
Santander Universities Global Division, JSC Santander Consumer Bank, Spania;

6. Universitatea Electrotehnică din St. Petersburg, Federaţia Rusă;
7. Comitetul pentru Ştiinţă şi Învăţământ Superior din St. Petersburg, Federaţia Rusă;
8. Universitatea Federală de Sud, Federaţia Rusă;
9. Institutul Republican de Cercetare în domeniul Proprietăţii Intelectuale, Federaţia Rusă;
10. Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova;
11. Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Republica Moldova,
12. Universitatea Naţională „Taras Şevcenko”, Ucraina;
13. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Ucraina;
14. Agenţia de Stat pentru Investiţii şi Inovaţii, Ucraina.
Obiective specifice:


Crearea/restructurarea Oficiilor de Management ale DPI în cadrul universităţilor
partenere consolidând capacităţile acestora de a proteja şi administra într-un mod eficient
cunoştinţele deţinute de universitate, generând valori adiţionale şi stimulând transferul de
tehnologii.



Studierea experienţei locale şi europene privind serviciile prestate de universităţi întru
susţinerea transferului
tehnologic; elaborarea recomandărilor pentru reformarea
structurală.



Îmbunătăţirea capacităţilor universităţilor partenere de atragere a resurselor financiare
destinate activităţilor de inovare prin intermediul parteneriatelor public-private şi
asigurarea finanţării efective a proiectelor şi programelor inovaţionale.



Diseminarea rezultatelor obţinute şi aplicarea acestora la nivel naţional.

Activităţi:
Întru realizarea obiectivelor de proiect sunt prevăzute o serie de activităţi concrete care includ
vizite de studiu, crearea/reformarea unităţilor de management ale DPI, şcolarizarea personalului
centrelor de transfer tehnologic şi unităţilor de management ale DPI, studierea celor mai bune
practici şi elaborarea unor recomandări pentru universităţile partenere beneficiare, activităţi de
diseminare şi promovare a cunoştinţelor.
Rezultate:
Ca finalitate, proiectul trebuie să se concretizeze prin crearea unui climat favorabil inovării şi
fondării companiilor spin-off, să contribuie la transferul de tehnologii, să facă posibilă
implicarea/angajarea studenţilor, absolvenţilor şi cadrelor didactice şi cercetătorilor în activităţi
de antreprenoriat şi să asigure protecţia obiectelor de proprietate intelectuală create în cadrul
universităţilor vizate.
Durata Proiectului – 3 ani. Termenul limită de finalizare a proiectului este 14 ianuarie 2012.
Instituţia responsabilă de gestionarea întregului proces de implementare a Proiectului
MERCURY este Universitatea din Saarland, Germania, www.uni-saarland.de.
Instituţia care coordonează implementarea Proiectului în Republica Moldova este Universitatea
de Stat din Moldova, www.usm.md.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi pagina internet a Proiectului Tempus MERCURY:
http://www.mercury-project.eu/
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