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28.11.2014 Evenimente

La 27 noiembrie curent, în incinta Academiei de Studii Economice (ASEM) din Moldova a avut loc
festivitatea de acordare a Bursei de Merit a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
la doi dintre cei mai buni studenți, care își fac studiile la Facultatea business și administrarea
afacerilor (BAA), specialitatea Managementul proprietății intelectuale.
La eveniment au fost prezenți dna Ala Cotelnic, dr. hab, prof. univ., prim-prorector cu activitate
didactică ASEM, dna Lilia Bolocan, directorul general AGEPI, dna Angela Solcan, dr. conf. univ.,
decanul Facultății business și administrare a afacerilor, studenți și profesori ai Facultății BAA a ASEM,
specialiști din cadrul AGEPI.
In corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la Bursa de Merit AGEPI, candidaturile
pretendenților au fost selectate din rândul studenților anului II ai Facultății BAA a ASEM,
specialitatea Managementul proprietății intelectuale, care dețin o medie generală pentru anul
precedent de studii de 9 și peste 9, precum și participă activ la activități extracurriculare.
Astfel, în rezultatul examinării dosarelor depuse la concurs, prin decizia comună a Senatului ASEM și
administrației AGEPI, Bursa de Merit AGEPI pentru anul de studii 2014-2015 a fost acordată
studentei Elena Tomșa și studentului Igor Cojocaru, grupa de studii MPI-131.
In adresarea sa către învingătorii concursului, studenții și profesorii prezenți la eveniment, Lilia
Bolocan a menționat ca „AGEPI a decis să susțină doi dintre cei mai buni studenți din cadrul ASEM,
care au ales să studieze la specialitatea managementul proprietății intelectuale, au demonstrat
cunoștințe și calităţi apreciabile în cadrul activităţilor de studiu, acordându-le Bursa de merit, în
mărime de 1000 lei lunar, timp de 10 luni, în speranță că le va fi de folos în continuarea studiilor
și în activitățile extracuricullare”.
Directorul general AGEPI a înmânat studenților premianți diplomele care confirmă acordarea Bursei
de Merit AGEPI și câte un set de cărți din domeniul proprietății intelectuale, dorindu-le succese mari
la studii și în alegerea unui drum cât mai reușit în viață.
Bursa de Merit AGEPI a fost instituită în anul 2010 și are menirea de a susține și stimula pregătirea
cadrelor naționale în domeniul proprietății intelectuale, aceasta fiind una dintre direcțiile prioritare
ale Strategiei Naționale în domeniul Proprietății Intelectuale până în anul 2020, adoptata recent prin
Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22 noiembrie 2012.
Conducerea ASEM își asuma responsabilitatea de a monitoriza gradul de dedicare și reușită al
studenților-beneficiari ai Bursei de Merit AGEPI.
Menționăm că din momentul instituirii și până în prezent, Bursa de merit a AGEPI a fost acordată la 5
studenți ASEM, viitori manageri în proprietatea intelectuală.
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