COMUNICAT DE PRESĂ

„Granițe comune. Soluții comune.”
Lansare proiect transfrontalier
7 iunie 2011
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Centrul de Studii Europene, în parteneriat cu Academia de Studii
Economice din Chişnău, şi cu Universitatea Națională “Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi, anunţă lansarea proiectului
Cross-border educational exhanges in European studies – favorable framework in the diminishing of the border effects at
the eastern frontier of the EU, finanţat de Uniunea Europeană prin programul de colaborare transfrontalieră Joint
Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013, Priority 3. ”People to people co-operation”,
Measure 3.2. Educational, social and cultural exchanges.
Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea schimburilor educatilonale tarnsfrontaliere in studii europene
ca premisa de baza a promovarii unui proces de convergenta a sistemelor de educatie tertiara in tarile vecine si de
diminuare a efectelor de granita la frontiera de est a UE.
Durata proiectului este de: 18 luni (15 aprilie 2011-14 octombrie 2012).
Grupul ţintă este format din studenţii celor trei Universităţi, aproximativ 350 de studenti din domeniul științelor socioumane,40-50 tineri cercetători (doctoranzi sau post-doctoranzi), 60-70 de profesori.
Bugetul proiectului este de 164.582,64 euro.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresaţi următoarelor persoane:
Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu, manager proiect
Email: gcpas@uaic.ro
Tel: 0232.201318
site: www.ro-ua-md.net
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană
prin Instrumentul European pentru Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de către ţările participante în program.

Proiect implementat de
Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi
Adresa: B-dulCarol I , Nr.11,
700506 – IAŞI, România
Tel: +40 232 201026
Fax: +40 232 201126

Acest proiect este finanţat
de Uniunea Europeană

Comisia Europeană este organismul de conducere al UE.
“Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis să îşi unească,
treptat cunoştinţele, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de
extindere de 50 de ani, aceste ţări au construit o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare
durabilă, menţinându-şi , în acelaşi timp, diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile
individuale. Uniunea Europeană este hotărâtă să îşi împartă realizările şi valorile cu ţările şi
oamenii de dincolo de graniţele sale.

