Nr. Denumirea acordului

1.

2.

3.

Instituția

Acord de colaborare dintre Institutul de
Gestalt şI Psihodramă (Rusia) şi
Institutul de Gestalt şi
Facultatea de Psihologie şi
Psihodramă
Psihopedagogie Specială a UPSC
(Moldova)

Acord cu privire la colaborarea
ştiinţifică, de studiu şi culturală dintre
UPSC şi instituţia de interes general
"Arbeitskreis Belarusisch - Deutsche
Begegnungen e.V." (Potsdam)

Instituţia de interes
general "Arbeitskreis
Belarusisch - Deutsche
Begegnungen e.V."
(Potsdam)

Acord de colaborare între Universitatea Universitatea Tehnică
METU, Turcia şi UPSC
din Orientul Mijlociu

Pagina WEB

Facultatea
responsabilă

Limba

Note suplimentare

Rusia

Schimb de lectori, literatură
ştiinţifică şi practică;
organizarea şi participarea
la seminare internaţionale,
congrese şi simpozioane;
publicarea lucrărilor
ştiinţifice

Facultatea
Psihologie şi
Psihopedagogie
Specială

RO, RU

Nu este specificată
data semnăriii

Germania

09.03.2005 09.03.2010 1

Pregătirea proiectelor
comune de tineret şi de
cercetare ştiinţifică;
participarea la seminare
internaţionale şi
simpozioane; editarea
publicaţiilor comune;
schimb de studenţi;
realizarea practicii
lingvistice

UPSC

RO, DE

Prelungit automat

16.05.2005 16.05.2008 5

Schimb de cunoştinţe şi
experienţă, cadre
pedagogice şi studenţi în
domeniile de interes
comun; schimb de cărţi,
UPSC
publicaţii şi materiale
aplicate în procesul didactic
şi cu scop de cercetare
ştiinţifică; organizarea
întrunirilor ştiinţifice

Țara

http://www.metu.ed
Turcia
u.tr/

Data
semnării

Data
expirării

Prelungir
Activități
i

RO, EN,
Prelungit automat
TR

4.

Protocol de colaborare între
Universitatea "Ştefan cel Mare" din
Suceava şi UPSC

Universitatea "Ştefan
cel Mare", Suceava

https://usv.ro/

România

5.

Acord de colaborare ştiinţifică şi
Universitatea
educaţională între UPSC "I.Creangă" și
https://udsu.ru/Engli Republica
Pedagogică de Stat din
Universitatea Pedagogică de Stat din
sh
Udmurtia
Udmurtia
Udmurtia

6.

Acord de colaborare între Universitatea Universitatea
Pedagogică de Stat din Daghestan şi
Pedagogică de Stat din http://dgpu.net/ru/
UPSC
Daghestan

Republica
Daghestan

14.08.2006 14.08.2011 P

Schimburi academice în
domeniile de interes
comun: cercetări, activităţi
UPSC
didactice, studii, conferinţe,
simpozioane, şcoli de vară,
etc.

RO

10.03.2010 10.03.2015 P

Facilitarea şi promovarea
schimburilor culturale între
părţi , în domeniul predării
şi cercetării în arii comune;
promovarea dezvoltarea
UPSC
programelor comune în
contextul cooperării
internaţionale; efectuarea
schimburilor de profesori,
realizarea expoziţiilor etc.

RU

17.09.2010 17.09.2013 P

Schimb de studenţi şi cadre
UPSC
didactice

EN, RU

Prelungit din 2011

Poate fi prelungit
după evaluarea
atingerii
obiectivelor
prevăzute în acord

7.

8.

Acord de colaborare între UPSC și
Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi,
Facultatea de Psihologie şi Știinţele
Educaţiei

Universitatea "Petre
Andrei" din Iaşi

http://www.upa.ro/ România

Protocol de colaborare între Asociaţia
Culturală "Pro Basarabia şi Bucovina", Asociaţia Culturală "Pro http://www.probasa
România
România şi UPSC, Facultatea de Istorie Basarabia şi Bucovina" rabiasibucovina.ro/
şi Etnopedagogie

25.01.2011 25.01.2013 1

Realizarea unor activităţi de
colaborare şi parteneriat
care să faciliteze vizite şi
schimburi la nivelul
studenţilor şi personalului
academic, administrativ şi
UPSC
de cercetare în vederea
elaborării unor proiecte
academice comune;
realizări de conferinţe,
simpozioane şi sesiuni
ştiinţifice.

12.05.2011 12.05.2012 1

Încurajarea cercetărilor
istorice privind trecutul şi
tradiţiile spaţiului dintre
Prut şi Nistru; participarea
profesorilor şi studenţilor la
manifestări cu tematică
istorică, ştiinţifică,
Facultatea Istorie
educativă, cultural-artistică,
RO
şi Etnopedagogie
etc.; schimb de experienţă
în predarea istoriei şi limbii
române în şcolile din
Republica Moldova şi
România; organizarea de
seminare, mese rotunde,
editarea lucrărilor ştiinţifice

RO

9.

Acord de colaborare între Universitatea
Universitatea din
din Padova, Facultatea de Ştiinţe ale
Padova
Educaţiei, Italia şi UPSC

Acord de colaborare academică între
UPSC "I.Creangă" și Universitatea
10.
Pedagogică Națională de Sud
"K.D.Ushynsky", Odessa, Ucraina

https://www.unipd.it
Italia
/

Universitatea
https://pdpu.edu.ua/
Pedagogică Națională
Ucraina
"
de Sud "K.D. Ushynsky

Acord de cooperare științificoAcademia de Arte
educațională între UPSC și Academia de
11.
Plastice ”Supratabloul https://eng.rah.ru/
Arte Plastice ”Supratabloul lui
lui Veaceslav Cebotari”
Veaceslav Cebotari”

Rusia

18.05.2011 18.05.2014 3

Facilitarea şi promovarea
schimburilor culturale între
părţi , în domeniul predării
şi cercetării în arii comune,
promovarea dezvoltării
programelor comune în
contextul cooperării
UPSC
internaţionale; seminare,
întîlniri şi proiecte de
cercetare comună;
schimburi de profesori,
cercetători, personal tehnic
şi studenţi

RO, EN,
IT

18.06.2012

Schimburi de studenți și
cadre didactice; organizarea
și participarea la
UPSC
conferințe, seminare.
Schimb de literatură, cărți,
reviste.

EN

05.07.2012 05.07.2017 P

Schimb de materiale de
specialitate, programe de
studii, personal didactic;
elaborarea proiectelor de
interes comun; manifestări UPSC
ştiinţifice şi culturale
comune (conferinţe,
simpozioane, seminare,
etc.)

RU

Convenţie de colaborare între UPSC şi
Oficiul Autoguvernării pe Ţară a
Românilor din Ungaria şi Centrul de
12.
Documentare şi Informare al
Autoguvernării pe Ţară a Românilor din
Ungaria

Oficiul Autoguvernării
pe Ţară a Românilor
din Ungaria şi Centrul
de Documentare şi
Informare al
Autoguvernării pe Ţară
a Românilor din
Ungaria

Acord de cooperare între Universitatea Universitatea din
13.
din Tallinn și UPSC
Tallinn

Ungaria

https://www.tlu.ee/ Estonia

25.09.2012 25.09.2016 P

Schimb de documente şi
informaţii de specialitate,
cadre didactice, cercetători
ştiinţifici, studenţi şi liceeni;
realizarea în comun a
proiectelor de interes
reciproc; participarea în
UPSC
comun la manifestări
ştiinţifico-practice şi
culturale (conferinţe,
simpozioane, expoziţii,
întruniri culturale,
prezentări)

RO

07.12.2012 07.12.2017 P

Schimb de informații de
specialitate, cadre didactice
UPSC
și studenți; cooperare în
domeniile de interes comun

EN

Poate fi prelungit
cu acordul scris al
părților

UPSC; Centrul Cultural
Italian din Republica
Acord de colaborare între UPSC,
Moldova de la UPSC;
Centrul Cultural Italian din Republica
Accademia La Parigina,
Moldova de la UPSC și Accademia La
Italia; CEP IPEA, Italia;
14. Parigina, Italia; CEO IPEA, Italia; AFL
Agenția de Formare
Agenția de formare pentru lucru, Italia; pentru Lucru, Italia;
Top Consult, Consulenze Internazionali, Tour Consult,
Moldova, care fac parte din grupul IFL Consulenze
Internazionali,
Moldova

Acord de colaborare științifică între
Universitatea Pedagogică de Stat
15.
”Grigorii Skovoroda” din PereyaslavKhmelnytsky, Ucraina și UPSC

Universitatea
Pedagogică de Stat
”Grigorii Skovoroda”
din PereyaslavKhmelnytsky

Italia

https://phdpu.edu.u
Ucraina
a/

11.12.2012 0

24.12.2012 0

P

Crearea Centrului
Internațional din Republica
Moldova pentru Cultura
Turismului (CIMECT)
Activități de studiere și
cercetare în domeniul
turistic; organizarea
cursurilor de cultură
turistică, a cursurilor de
perfecționare pentru
profesori și operatori în
UPSC
domeniul turismului;
activități de editare a
materialelor didactice și
bibliografice în domeniul
culturii turismului; schimb
de materiale, informații,
literatură de specialitate;
organizarea și participarea
la evenimente socioculturale și turistice, etc.

RO

Durata acordului
este nelimitată

P

Participarea în comun la
conferințe și seminare
științifice; schimb de
studenți, cadre didactice;
promovarea reciprocă a
programelor de studiu ale
univeristăților

RU

Durata acordului
este nelimitată

UPSC

Acord cadru de colaborare între
16. Universitatea din Oradea, România și
UPSC

Universitatea din
Oradea

Protocol de colaborare între Facultatea
de Istorie, Relații Internaționale, Științe
Universitatea din
17. Politice și Științele Comunicării,
Oradea
Universitatea din Oradea și Facultatea
de Istorie și Etnopedagogie, UPSC

Acord de colaborare între UPSC și
18. Universitatea Babeș-Bolyai din ClujNapoca

Universitatea "BabeşBolyai", Cluj-Napoca

https://www.uorade România
a.ro/

https://www.uorade România
a.ro/

https://www.ubbcluj România
.ro/

01.03.2013 01.03.2016 3

Colaborare în activități de
predare și cercetare;
schimburi de personal
didactic și nedidactic,
cercetători, studenți.

10.06.2013 10.06.2018 0

Mobilități de cadre
didactice; colaborarea
penru proiecte din
domeniile de interes
comun; organizarea de
conferințe, seminare, mese
Facultatea de
rotunde, dezbateri publice,
Istorie și
etc.; dezvoltarea cooperării
Etnopedagogie
dintre studenții celor două
universități; inițierea
programelor de susținere
pentru studenții din mediul
rural și a celor cu probleme
sociale.

RO

29.01.2014 29.01.2015 5

Schimb de materiale
didactice, literatură de
specialitate, curriculum-uri,
materiale științifice;
mobilități de cadre
didactice, științifice și
studenți; manifestări
UPSC
ştiinţifice, culturale și
sportive comune
(conferinţe, simpozioane,
seminare, școli de vară,
etc.); proiecte de cercetare
comune

RO

UPSC

RO

Acord de colaborare științifică între
Universitatea Pedagogică de Stat
19.
”Grigorii Skovoroda” din PereyaslavKhmelnytsky, Ucraina și UPSC

Universitatea
Pedagogică de Stat
”Grigorii Skovoroda”
din PereyaslavKhmelnytsky

Acord de colaborare între Facultatea de
istorie și geografie și Muzeul național al
20.
Carpaților răsăriteni, Sfântul Gheorghe,
România

Muzeul național al
Carpaților răsăriteni,
Sfântul Gheorghe,
România

Acord de colaborare între Institutul de Institutul de
21. Management al Educației din Russia și Management al
UPSC
Educației din Russia

17.11.2014 17.11.2019 0

Participarea în comun la
conferințe și seminare
științifice; mobilități de
studenți, cadre didactice;
schimb reciproc de
materiale științifice și
didactice; acces la
bibliotecile unversităților
partenere; promovarea
reciprocă a programelor de UPSC
studiu ale univeristăților;
elaborarea, în comun a
programelor de studiu;
organizarea de cursuri
online de scurtă durată;
prestarea serviciilor de
consultanță în domeniul
educațional, științific și de
cercetare, etc.

RU, UKR

România

05.12.2014 05.12.2017 3

Promovarea schimbului de
informaii de interes comun, Facultatea de
dezvoltarea proiectelor,
istorie și
organizarea și participarea geografie
la manifestări științifice

RO

Russia

17.05.2016 17.05.2021 5

Schimburi în domeniul
academic și de cercetare în UPSC
arii comune

RU

04.12.2017 04.12.2018

In cadrul proiectului Sprijin
si Asistenta pentru sectorul
UPSC
Social al Moldovei 20172019

https://phdpu.edu.u Ucraina
a/

https://mncr.ro/

https://en.iuorao.ru/

Acord de colaborare între UPSC
ttps://www.charita.c Republica
22. (Psihologie și Psihopedagogie Speciala) Caritas Czech Republic
z/en/
Ceha
și Caritas Czech Republic

Acord de parteneriat între Casa
23.
Corpului Didactic Neamț și UPSC

Acord de colaborare între UPSC și
24. Universitatea Pedagogică Naţională
„M.P. Dragomanov”

Casa Corpului Didactic http://www.ccdnea
Neamț
mt.ro/new/

Universitatea
Pedagogică de Stat
„M.P. Dragomanov”

Acord de colaborare culturală şi
ştiinţifică directă, între UPSC "I.
Universitatea "Tor
25.
Creangă" şi Universitatea "Tor Vergata" Vergata" din Roma
din Roma

România

https://npu.edu.ua/ Ucraina

http://web.uniroma2
Italia
.it/

01.07.2020 31.07.2020 0

Organizarea și derularea
activităților din cadrul
simpozionului ”Școala
modernă - tradiție și
inovație„

27.10.2010 27.10.2015 5

Schimburi de studenți și
cadre didactice; organizarea
și participarea la
UPSC
conferințe, seminare.
Schimb de literatură, cărți,
reviste.

RU

20.01.2011 20.01.2016 5

Schimburi de experți,
profesori, studenţi;
schimburi de informație,
documentație și publicații
UPSC
științifice;organizarea şi
participarea la conferinţe,
seminare şi cursuri pe teme
prevăzute de acord.

EN, IT

Facultatea de
Știine ale
Educației și
Informatică

RO

