ACORD DE COLABORARE CULTURALĂ
între Academia de Administrare Publică pe
lângă Preşedintele Republicii Moldova şi
Universitatea Liberă Europeană CCC

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova,
reprezentată de rectorul Academiei, Mihail PLATON şi Universitatea Liberă
Europeană CCC, reprezentată de către Profesorul Giorgio CEGNA, care în viitor
se consideră ca părţi contractuale, încheie următorul acord de colaborare
culturală cu scopul:
•

elaborării unui program de valorificare a tezaurului cultural şi creării noilor
relaţii naţionale şi internaţionale în domeniul instruirii universitare şi postuniversitare;
• creării unui spaţiu comun de cercetare şi activitate, prin implicarea
studenţilor, audienţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în procesul de utilizare
a noilor tehnologii şi metode de instruire, şi de realizare a proiectelor
comune în scopul aplicării acestora în procesul didactic şi instructiv;
• efectuării schimbului de programe culturale cu alte instituţii.

Articolul 1
Ambele Părţi sunt disponibile pentru un schimb constant de programe, proiecte
şi iniţiative culturale, care vor rezulta din interese comune.
Articolul 2
Studenţii, audienţii, masteranzii, doctoranzii şi profesorii ambelor părţi vor putea
dialoga, face schimb de idei şi proiecte, participând la seminare şi întâlniri
planificate de comun acord de cele două instituţii.
Articolul 3
Părţile vor promova schimbul academic şi cultural dintre profesorii ambelor
instituţii.
Se vor organiza periodic în ambele instituţii prezentări de cărţi, seminare,
proiecte şi confcrinţe ştiinţifice.—
Schimbul academic şi cultural va contribui la integrarea profesorilor celor două
Părţi pentru o constantă perfecţionare a factorului uman, prosperarea culturală şi
progresul tehnologic.

Articolul 4
Părţile vor aduce la cunoştinţă studenţilor, audienţilor, masteranzilor,
doctoranzilor şi profesorilor regulamentul concursului pentru burse de studii
pentru concursuri şi seminare de calificare, care se vor desfăşura în propriile ţări.
Studenţii, audienţii, masteranzii, doctoranzii şi profesorii cointeresaţi vor putea
beneficia de stagieri care vor permite perfecţionarea studiilor, ce se vor finaliza
cu cercetări ştiinţifice efectuate în colaborare comună.
Articolul 5
Prezentul acord stabileşte că pentru realizarea proiectului de schimb cultural
părţile nu-şi asumă nici un angajament financiar.
Prezentul acord este încheiat pe o perioadă de 5 ani şi poate fi completat cu
memoradumuri adiţionale care vor oglindi desfăşurarea ulterioară a colaborării.
Dacă nu vor apărea impedimente întru rezilierea prezentului acord, el poate fi
prelungit sub formă tacită, păstrînd-şi astfel valabilitatea.
Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării de către părţile
contractuale.
Acordul este semnat în patru exemplare în limbile română şi italiană, textul
cărora este identic şi de aceeaşi valoare.
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