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Chișinău, 22 Aprilie, 2021
INVITAȚIE
Avem deosebita onoare de a Vă invita să participați la Atelierul de lucru privind
parteneriatul dintre mediul academic și de afaceri, eveniment organizat în cadrul proiectului
“Învățarea bazată pe probleme ghidată de mediul de afaceri pentru excelență academică în
Geoinformatică - GEOBIZ / Business driven problem-based learning for academic excellence in
geoinformatics - GEOBIZ”, 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP610225-EPP-1-2019-1-HREPPKA2-CBHE-JP, proiect educațional ERASMUS+KA2, care va avea loc Joi, 22 aprilie 2021,
începând cu ora 10:00, în format hibrid: la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru,
Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chișinău, bd. Dacia 41, Corpul de studii nr. 10, aula 10302, , cât și on-line (platforma Google Meet: https://meet.google.com/zrx-ryen-qox).
La Atelierul de lucru sunt invitați reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic
și de afaceri din domeniul SIG. Scopul Atelierului de lucru este de a oferi o prezentare de
ansamblu cu privire la cele mai recente realizări ale mediului de afaceri și a celui academic din
domeniul geospațial cu orientare spre SIG, Teledetecție, Infrastructura Națională de Date Spațiale,
Metode și tehnici moderne de achiziție a datelor spațiale. Viteza schimbărilor tehnologice impune
necesitatea de a face față provocărilor din aceste domenii cu scopul de a căuta și dezvolta noi
forme de cooperare între mediul de afaceri și cel academic, care vor sprijini educația modernă,
orientată spre afaceri, precum și sinergia dintre părțile interesate.
Atelierul de lucru este organizat de către Universitatea Tehnică a Moldovei/Facultatea
Construcții, Geodezie și Cadastru în parteneriat cu Universitatea de Stat din Tiraspol/Facultatea de
Geografie, instituții partenere în proiectul educațional ERASMUS+KA2 – GEOBIZ
(http://geobiz.eu/).
Vom fi onorați să participați la eveniment și suntem convinși că veți aduce o contribuție
valoroasă la buna desfășurarea a acestuia.
Agenda se anexează.
Cu respect,

Echipa de implementare a proiectului GEOBIZ
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