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Меморандум
%

.про співробітництво в галузі педагогічних наук між 

Університетом Яна Кохановського в Кельце (Польща)
та

Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання 

Національної Академії педагогічних наук України і 

Університетом менеджменту освіти Національної Академії
педагогічних наук України

Параграф 1. Вступ
Університет Яна Кохановського в Кельце, а також Інститут 

інформаційних технологій і засобів навчання Національної Академії 

педагогічних наук України та Університет менеджменту освіти Національної 

Академії педагогічних наук України, далі Сторони, виявляють спільні 

інтереси щодо встановлення співробітництва в галузі науково-педагогічної 

діяльності.

Параграф 2. Цілі співробітництва
2.1. Меморандум є складовою пронесу встановлення науково- 

дослідницького співробітництва між Сторонами, метою якої є реалізація 

науково-дослідницьких проектів в галузі, що окреслена в параграфі 1.

2.2. Науково-дослідницьке співробітництво між Сторонами буде 

реалізовуватися в сфері спільних інтересів на підставі спільно реалізованих 

науково-дослідницьких проектів і програм. Документи про співробітництво 

будуть вимагати затвердження зі Сторони Ректора Університету Яна 

Кохановського в Кельце, а також Директора Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання Національної Академії педагогічних наук
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Параграф 7. Кінцева постанова
7.1. Меморандум вступає в дію з моменту підписання.
7.2. Меморандум підписано у трьох ідентичних примірниках

польською і українською мовами, при цьому тексти кожною мовою є
рівнозначно аутентичними.

7.3. Даний Меморандум виражає згоду Сторін до реалізації 
довготривалого співробітництва і не передбачає фінансових зобов’язань для 
кожної зі Сторін.

Довірена особа ректора 
Проректор
філії в Пьотркові Трибунальськім
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Директор
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