ACORD ADIŢIONAL
în vederea organizării studiilor superioare de maşter, ciclul 11
în baza Acordului de parteneriat în vederea fondării şcolii doctorale
Ştiinţe ale Educaţiei

mun. Chişinău

2016

I.DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul Acord este elaborat în temeiul Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.
152 din 17 iulie 2014, (Monitorul Oficial nr. 319-324din 24.10. 2014. art. 624) şi a
Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de maşter, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28 iulie 2015 (Monitorul Oficial nr. 197-205 din
31.07. 2015. art. 528).
II.PĂRŢILE PARTENERE
Universitatea de Stat din Tiraspol (In continuare UST, în persoana rectorului, doctor,
conferenţiar universitar Eduard Coropceanu,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (în continuare IŞE), în persoana directorului, doctor
habilitat, conferenţiar universitar Litia Pogolşa, în calitate de parteneri-asociaţi, au încheiat
prezentul Acord de parteneriat privind următoarele.
III. OBIECTUL ACORDULUI
Asocierea UST şi IŞE în scopul realizării procesului de pregătire a cadrelor didactice/ştiinţifice
prin studii superioare de maşter prin reglementarea raporturilor dintre instituţii şi precizarea
drepturilor şi obligaţiunilor părţilor semnatare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
IV. PRINCIPII GENERALE
Partenerii îşi desfăşoară activitatea după următoarele principii:
a) lipsa personalităţii juridice;
b)independenţa, inclusiv economică a fiecărui asociat;
c) asistenţa ştiinţifică, educaţional-didactică, financiară, tehnică, managerială, logistică
Şi

juridică acordată reciproc;
d)prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului parteneriatului;
I.

OBLIGAŢIUNILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

Partenerii îşi asumă exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor pentru realizarea
activităţilor ce formează obiectul acordului în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu
actele normative ale Guvernului, cu alte acte normative, inclusiv statutele şi cartele
universitare ale partenerilor.
a) organizarea şi desfăşurarea programelor de masterat;
b) participarea masteranzilor în programe şi proiecte didactice/de cercetare
interuniversitare naţionale şi internaţionale;

c)

asigurarea

conexiunii

instruirii

teoretice

de

performanţă

cu

pregătirea

practico-ştiinţifică prin oferirea posibilităţilor de e f e c t u a r e a lucrărilor de laborator şi
însuşirea tehnicilor de cercetare;
d ) angajarea m a s t e r a n z i l o r (pe parcursul studiilor) în cîmpul muncii prin cumul în
cadrul diferitor tipuri de proiecte;
e) asigurarea utilizării eficiente a bazei tehnico-materiale moderne şi performante din gestiune
pentru pregătirea masteranzilor;
f) organizarea în parteneriat a activităţilor didactico-ştiinţifice şi culturale.
VI. ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONAL-ŞTIINŢIFICE
CE SE VOR REALIZA ÎN COMUN
Parteneriatul

educaţional-ştiinţific

asigură

pregătirea

cadrelor

didactice/ştiinţifice prin studii superioare de maşter, ciclu

II

în

domeniul Ştiinţe ale educaţiei.
VII. DISPOZIŢII

FINALE

1.Prezentul Acord poate fi m o d i f i c a t sau reziliat la cererea uneia dintre părţi prin
proces-verbal care d e v i n e parte integrantă a prezentului Acord.
2.Acordul intră în vigoare la " 27 ianuarie "
2016.
3.Prezentul Acord este întocmit în trei e x e m p l a r e , pentru fiecare dintre părţi cîte un
exemplar.

SEMNATARII:

