ДОГОВІР
ПРО СПІВПРАЦЮ
між
ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИМ
УНІВЕРСИТЕТОМ у м.СКАЛІЦА
(Словацька Республіка)
та
УНІВЕРСИТЕТОМ
МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН
УКРАЇНИ
(Україна)

ZMLUVA
О SPOLUPRACI
s
STREDOEUROPSKOU VYSOKOU
SKOLOU V SKALICI
(Slovenska Republika)
а
UNIVERZITOU MANAZMENTU
VZDELAVANIA
NAPV UKRAJINY
(Ukrajina)

Центрально-Європейський універ
ситет у м.Скаліца, в особі ректора,
доктора технічних наук, професора
Ф.Г.Ващука, який діє на підставі
Статуту університету, та Університет
менеджменту освіти НАПН України в
особі ректора, доктора педагогічних
наук, професора В.В.Олійника, який
діє на підставі Статуту університету,
домовились про наступне:

Stredoeuropska
vysoka
skola
v Skalici v mene
rektora, doktora
technickych vied, Dr.h.c.prof. Fedora
Vashchuka, Dr.Sc, ktory je platny v
sulade s Chartou vysokej skoly
a Univerzita manazmentu vzdelavania
NAPV Ukrajiny, vmene rektora, doktora
pedagogickych vied,
prof. Viktora
Olijnyka, ktory plati v sulade s Chartou
vysokej
skoly,
sa
dohodly
c
nasledujucom:

І. Предмет Договору
I. Predmet zmluvy
1.1. Предметом цього договору є
встановлення та розвиток співпраці
між сторонами в галузі науки та освіти,
забезпечення високого рівня наукових
і
методичних
розробок,
якості
підготовки
фахівців
на
рівні
державних вимог шляхом ефективного
використання педагогічного, методич
ного та наукового потенціалу двох
провідних вищих навчальних закладів.

1.1. Predmetom tejto zmluvy je
urcenie a rozvoj spoluprace medzi
zmluvnymi stranami v oblasti vedy
a vzdelavania, zabezpecenie vysokej
urovni vedeckych a metodickych
vyvojov,
kvality
pripravenia
odbomikov
na
urovni
statnych
poziadavok
cestou
efektivneho
vyuzivania pedagogickeho a vedeckeho
potencialu dvoch veddcich vysokych
skol.

IV. Термін дії Договору
Цей Договір набуває чинності з
моменту її
підписання
обома
сторонами. Договір діє протягом 5
років,
після
чого
вважається
автоматично
пролонгованою на
наступний 5-річний термін.
V. Заключні положення
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Tato zmluva nadobuda ucinnosf od
chvile jej
podpisania
obidvoma
stranami. Plati 5 rokov, po ktorych sa
automaticky predlzuje na d’alsich f
rokov.

V. Zäverecne ustanovenia

5.1. Даний Договір складений
українською та словацькою мовою у
двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному екземпляру
для кожної із Сторін.
5.2. У випадках, не передбачених
даним Договором, Сторони керуються
чинним законодавством України та
Словацької Республіки.

5.1. Tato zmluva je napisan
na ukrajinskom jazyku a slovencine
dvoch vyhotoveniach, ktore maj
rovnake prävo. Kazdä strana mä jedr
vyhotovenie zmluvy.
5.2. V inych pripadoch sa ol
zmluvne
strany
riadia
prävnyr
predpismo
Ukrajiny
a Slovens!
Republiky.

VI. Реквізити і підписи сторін

VI. Detaily a podpisy zmluvnych strc

Центрально-Європейський університет у
м.Скаліца

Stredoeuröska wsokä skola
у Skalici
^\9Ü904fy-Skalica
iftws&386/11
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