UNIVERSITATEA ,,LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
Nr. _________din________________

UNIVERSITATEA
Nr. _________din________________

PROTOCOL DE COLABORARE

a). UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" din SIBIU, cod fiscal 4480173, cu
sediul în Sibiu, B-dul. Victoriei, nr.l0, reprezentata legal de Prof. Univ. Dr. Ing.
Constantin OPREAN, în calitate de rector, şi
b) UNIVERSITATEA_________________________________________________,
cod fiscal_________________________________ cu sediul în _______________,
jud. ___________________________, Str. ____________________________, nr.
________________, reprezentata legal de ________________________________,
în calitate de ____________________,
au convenit încheierea prezentului protocol, cu următoarele clauze:
Art. 1 Prezentul Protocol se încheie în temeiul dispoziţiilor Constituţiei României şi
ale Legii Învăţământului nr.84 din 1995, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 Având în vedere tendinţele moderne ale învăţământului românesc şi nevoia
continuă de modernizare şi adaptare la cerinţele educaţiei la nivel european în
conformitate cu angajamentele asumate de România cu privire la integrarea în
Uniunea Europeană cele două entităţi sus menţionate, componente ale sistemului
naţional de învăţământ superior, conştientizând asupra necesităţii unităţii de scopuri
şi principii din învăţământul public şi privat, au convenit colaborarea in următoarele
domenii, constând in:
I. DOMENIILE EDUCAŢIONAL, ŞTIINTIFIC, CULTURAL ŞI SPORTIV
1. Dezvoltarea în colaborare a studiilor universitare de licenţă, masterat şi
doctorat;
2. Dezvoltarea în colaborare a învăţământului la distanţă;
3. Organizarea unor schimburi de experienţă şi mobilităţi între cadrele didactice
ale celor două universităţi în domeniile de interes comun;
4. Colaborarea pe proiecte şi în domeniile de excelenţă în cercetarea ştiinţifică;
5. Organizarea de activităţi comune în domeniul cercetării ştiinţifice între studenţii
celor două universităţi - sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane,
conferinţe, mese rotunde, dezbateri publice etc.;
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6. Participarea în comun la activităţi ştiinţifice organizate cu instituţii de
învăţământ superior de prestigiu, în baza colaborărilor pe care le au individual
fiecare dintre cele două universităţi;
7. Dezvoltarea cooperării dintre studenţii celor două universităţi în domeniul
cultural şi sportiv;
8. Abordarea a problemelor de educaţie complementară şi a formării continue;
9. Iniţierea unor proiecte care să dezvolte mobilitatea studenţilor între cele două
universităţi pe baza acumulării şi transferului de credite de studiu;
10.Oferirea studenţilor celor două universităţi a unor cursuri şi conferinţe de
interes comun.
11.Încurajarea dezvoltării relaţiilor de colaborare a asociaţiilor profesionale ale
studenţilor noştri.
II. DOMENIUL SOCIAL
1. Asigurarea cazării în spaţii proprii şi condiţii de servire a mesei în regimul
studenţilor gazdă, pentru cadrele didactice si studenţii ce efectuează mobilitati
2. Iniţierea de programe de susţinere pentru studenţii proveniţi din mediul rural;
3. Iniţierea de programe de susţinere pentru studenţii cu probleme sociale
deosebite.
Art. 3 Protocolul de colaborare are valabilitate 2 ani de la data semnării lui de către
parţi şi poate fi denunţat de oricare dintre părţi, fără a influenţa derularea unor
proiecte deja începute, cu condiţia ca denunţarea să se facă cu cel puţin 3 luni
înainte.
Art. 4 Modificarea prezentului protocol se poate face numai prin act adiţional
semnat de ambele parţi.
Art. 5 Constituie anexe la prezentul protocol orice acţiune concretă în domeniile
specificate.
Protocolul de colaborare se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte şi intră în vigoare la data semnării.

UNIVERSITATEA ,,LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
RECTOR,

UNIVERSITATEA
RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Constantin OPREAN

_______

Oficiul juridic,

Oficiul juridic,

2

