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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ», в особі ректора Олійника Віктора Васильовича, 
який діє на підставі Статуту, з одного боку, (далі - Сторона 1), та фундація 
“Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації” (СЕАБС), м. 
Бидгощ, Польща в особі Президента Фундації Смолінського Миколи 
Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі - Сторона 2) (разом -  
сторони), враховуючи взаємну зацікавленість у розвитку співробітництва, 
уклали цей Меморандум про співпрацю у галузі науки та освіти (надалі 
іменується Угода).

1. Загальні положення

1.1. Цією Угодою визначаються відносини та напрями співробітництва 
між Сторонами, базуючись на тому, що інформаційна, консультаційна та 
практична діяльність у галузі впровадження європейських стандартів в системі 
освіти України є актуальним та багатокомпонентним процесом та має важливе 
завдання -  впровадження світових практик підготовки фахівців в освітній 
сфері, вивчення досвіду щодо можливостей використання інструментів 
підтримки мобільності науковців, розвитку наукової кар’єри, обміну передовим 
досвідом проектного підходу в організації роботи навчальних закладів.

2. Напрями співробітництва Сторін

Для виконання цієї Угоди Сторони визначають наступні сфери 
співробітництва:

2.1. Проведення спільних заходів (семінарів, гренінгів, лекцій, 
конференцій тощо), інформаційно-роз’яснювальної та консультаційної роботи 
серед студентів, викладачів, науковців, представників освітнього середовища та 
інституцій оточення з метою отримання та поширення світового досвіду в цій 
сфері;

2.2.Розробка та втілення навчальних та інформаційних програм, курсів, 
програм підготовки бакалаврів та магістрів, програм підготовки фахівців за 
новими спеціальностями у форматі здобуття другої вищої освіти спільно із 
партнерами Фундації, різноманітних проектів, спрямованих на впровадження 
стандартів підготовки фахівців згідно до європейських кваліфікаційних рамок з 
метою отримання передового європейського досвіду;

2 3 .Сприяння у створенні на базі Державного вищого навчального 
закладу «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» проектного офісу як



4.4.Всі суперечки 
будуть вирішуватись

відносно тлумачення і застосування положень цієї Угоди 
шляхом дипломатичних переговорів та консультацій між

Сторонами.

4.5.Ця Угода набирає чинності від дня її підписання та зберігає чинність до 
2020 року.

4.6.Припинення Угоди набирає чинності через три місяці після отримання 
письмового повідомлення відповідною Стороною. Після цього Угода втрачає 
чинність, за винятком врегулювання претензій, що виникли до того дня, в який 
Угода втратила чинність, а також будь-якої поточної діяльності з реалізації 
конкретних проектів в рамках цієї Угоди.

Текст Угоди складений у 2 (двох) примірниках українською мовою, по 1 
(одному) примірнику для кожної із Сторін, при цьому всі примірники мають 
однакову силу.

5. Реквізити Сторін
ДЕРЖАВНИМ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ОСВІТИ»
04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А

Тел. +38(044)481-38-00 
^ or@umo.edu.ua
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