Burse AGEPI pentru cei mai buni studenți ai ASEM
Published on AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (http://agepi.gov.md)
04.12.2015 Evenimente

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a oferit Burse de Merit pentru doi studenți ai
Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), Facultatea Business și Administrarea Afacerilor,
specialitatea Managementul proprietății intelectuale. Câștigătorii concursului, care se desfășoară
anual, vor primi cîte 1000 de lei lunar, pentru anul de studii 2015 – 2016.
Festivitatea de acordare a Bursei de Merit a avut loc pe 4 decembrie, în incinta ASEM. La eveniment
au fost prezenți Octavian Apostol, directorul general al AGEPI, Ala Cotelnic, prim-prorector cu
activitate didactică al ASEM, Angela Solcan, decanul Facultății Business și Administrarea Afacerilor,
studenți și profesori, precum și specialiști din cadrul AGEPI.
Astfel, în rezultatul examinării dosarelor depuse la concurs, prin decizia comună a Senatului ASEM și
administrației Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Bursa de Merit AGEPI, pentru anul de
studii 2015-2016, a fost acordată studentelor Nicoleta Sergentu și Ludmila Adamciuc, grupa de
studii MPI-141.
Directorul general al AGEPI a înmânat studentelor certificatele care confirmă acordarea Bursei de
Merit și cîte un set de materiale din domeniul proprietății intelectuale.
Octavian Apostol a menționat că este convins de faptul că investiţiile făcute astăzi în dezvoltarea
intelectuală a tinerilor, vor aduce mîine pe piaţa muncii din Republica Moldova, și în special în
domeniul Proprietății Intelectuale, specialişti bine pregătiţi, care la rândul lor vor contribui la
dezvoltarea economică a ţării. Totodată, directorul general al AGEPI a dorit succes studenților și i-a
încurajat să fie activi și să aplice și la anul viitor la concurs.
Bursa de Merit AGEPI a fost instituită în anul 2010. Susținerea financiară a studenților de la
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor, specialitatea Managementul proprietății intelectuale,
are menirea de a ajuta și stimula pregătirea cadrelor naționale în domeniul proprietății intelectuale,
aceasta fiind una dintre direcțiile prioritare ale Strategiei Naționale în domeniul PI până în anul 2020.
Menționăm că din momentul instituirii și pînă în prezent, Bursa de merit a AGEPI a fost acordată la 7
studenți de la ASEM, viitori manageri în proprietatea intelectuală.
Totodată, în cadrul festivității au fost acordate și diplome de participare pentru studenții voluntari
din cadrul ASEM implicați în activitățile de desfășurare ale Expoziției Internaționale Specializate
„INFOINVENT 2015”, care a avut loc în perioada 25-28 noiembrie.
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