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ACORD BILATERAL DE COLABORARE
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UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA

Şi

INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

Tel/fax: 40-(0)264 591. 368 
E-mail: rector@proteo.tj.edu.ro 

www.proteo.cj.edu.ro

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Kogălniceanu nr. 1, reprezentată prin Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, în calitate de rector

Şi
Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP), cu sediul în Cluj-Napoca, Piaţa Avram 

Iancu nr. 13, reprezentată prin Lect. univ. dr. Kállay Dezső, în calitate de rector,

îşi exprimă dorinţa de a colabora în domeniul educaţional şi al cercetării ştiinţifice, în 
interesul ambelor părţi şi al comunităţii academice.

Art. 1. în domeniul cercetării ştiinţifice Părţile facilitează
• activităţile comune de cercetare ştiinţifică,
• participarea cadrelor didactice de la ambele universităţi în proiectele comune de cercetare,
• participarea la conferinţele ştiinţifice organizate de cealaltă parte,
• organizarea de manifestări ştiinţifice comune,
• schimbul de publicaţii ştiinţifice,
• publicarea de articole ştiinţifice în revistele editate de instituţia parteneră,
• accesul personalului academic la posibilităţile de documentare (biblioteci, documentare on

line etc.) oferite de cele două instituţii.
Părţile se angajează să informeze cealaltă Parte despre manifestările ştiinţifice organizate în 
universitatea proprie.

Art. 2. în domeniul activităţii instructiv-educative Părţile recunosc importanţa şi rolul specific al 
ambelor universităţi în spaţiul de învăţământ universitar din Transilvania, privind în special şi 
învăţământul superior în limba maghiară. Părţile se angajează:

• Să colaboreze în organizarea diferitelor sesiuni ştiinţifice studenţeşti în interesul tuturor 
studenţilor.

• Să coopereze prin cooptarea cadrelor didactice ale instituţiei partenere în diferite comisii de 
specialitate (concursuri didactice, comisii de examen de finalizare a studiilor, referenţi în 
comisii de doctorat etc.)

• Se încurajează invitarea de către fiecare Parte a unor specialişti de la cealaltă universitate pentru 
ţinerea unor conferinţe şi prezentări pentru studenţi.
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Art. 3. Părţile îşi exprimă dorinţa de a avea periodic întâlniri la nivelul conducerii celor două 
universităţi în vederea discutării şi soluţionării tuturor problemelor ce privesc ambele Părţi.

Art.4. Activităţile de colaborare se vor concretiza prin contracte adiţionale la acest acord bilateral.
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